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"LKB Kronika" Nr. 29

New Yorkas. — Vietnamo ir
Kambodijos kariniai susidūrimai
kolkas vyksta pasieny, bet komu
nistiniam pasauly jie gali turėti
toli einančių
pasekmių, rašo
"The Wall Street Journal" (1.4).
Svarbiausia, kad į tą konfliktą
įvelti kinai ir sovietai. Nei vieni
nei kiti neturi tiesioginių intenI cijų atnaujinti kitą Indokinijos
konfliktą, tačiau Vietnamas nori
pašalinti dabartinį Kambodijos
režimą. Čia ir yra jautri vieta,
žinant, kad Kambodijos užnugaĮ ry stovi Kinija. Kinija per dauge
lį metų rėmė egzilinę Kambodi
jos vyriausybę, o Vietnamas vi
są laiką linko į Maskvos pusę.

*IXB Kronika" laikoma "nelegalia" spauda, bet ateistų išpuoliai prieštikinčiąjąvi-j
valdžios pareigūnų savivaliavimai — yra legalus veiksmai

žodžio

tuoja spaudos ir žodžio laisvę,
Tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai, pvz.., Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 str.
sako: "Kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų reiškimo
laisvę, ši teisė leidžia laisvai, bešališkai laikytis savo įsitikinimų
ir laisvai ieškoti, gauti ir skleisti informacijas bei idėjas bet ku-

savo įsitikinimus, juos propaguo-J
ti. Tai kodėl gi pas mus drau
džiama? Galima drąsiai tvirtinti, kad netikintieji pažeidžia viso pasaulio pripažintas žmogaus
teises ir laisves, ty., ne mes, bet
ateistai, dangstydamiesi valdžios]
skraiste.
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lygios> t a i
d ė l tikintiesiems
ne l e idžiama

liečia "LKB Kroniką",
"nelegalumą" ir "antitarybiškumą", tai, nenorint nusižengti
objektyviai tiesai, tenka tą kal n m i S
tinimą paneigti Tegu ateistu iš- °
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. . : . , . . Kaip komun štai tun teisę kovone, lr«;
kai V,,«„
kurių ™>U*,v~
valdžios narpimln,,
pareigūnų
ma! nedraudžia
savo is.tikmi- t - u ž s a v 0 į s i t i k i n i m u S j t a i p p a t j
savivaliavimai la'komi legaliais
ir tikintieji privalo turėti tą pa-!
veiksmais, tai tikinčios visuome
,
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cją teisę. Sakykite, nurodykite,
nės interesų gynimas nuo tų iš
"Jeivisų teisės lygios, tai ko- kokioms priemonėmis tikintieji
puolių, savo a r kito asmens as
dėl tikintiesiems
neleidžiama gali apsiginti nuo šmeižikiškų
menybės ar teisių gynimas nuo
laisvai ginti savo įsitikinimus straipsnių, kurie 'pasirodo spaupavoj'ngo tikinčiajai visuomenei
masinės
informacijos priemo- doje, nuo faktų iškraipymo, nuo!
kėsinimosi negalima laikyti ne
legaliu. Juk tokia gintis nelaiko nėmisf Kaip komunistai turi neteisingo Bažnyčios mokymoj
ma nusikaltimu ir LTSR BK 14 teisę kovoti už savo įsitikini- aiškinimo? Tesingai V. Lenino
ir 15 str., kur sakoma, kad "nė mus, taip pat ir tikintieji priva- pasakyta: "Be susirinkimų, spaudos ir žodžio laisvės visokios kai
ra nusikaltimas toks veiksmas, lo turėti tą pačią teisę".
i«fMtt^*&Htf0p4
k ° s aP'-e religijos laisvę liks pa-|
kuris, kad ir atitinka baudžiamo
sigailėtinu žardimu ir negarbin
jo įstatymo numatytos veiklos
požymius, bet padarytas būtinos ™us.' savo idėjas, informacijas gu melu" ("Patvaldystė svyruo-Į
ginties būklėje" arba "padarytas skleisti, propaguoti žodžiu ir raš- ja", R.,t.6,195Uietklb.). Tary-Į
būtino reikalingumo būklėje, nė tu. Tai kur čia nelegalumas? binė spauda dažnai rašo, kad
Koks gi nusikaltimas?
pas mus yra pilna religijos lais
ra nusikaltimas".
vė. Jeigu iš tikrųjų taip yra, ta:
Tenka dar pridurti, kad "LKB Tie, kurie slopina žmogaus tei- k u r g j katalikiškoji spauda? Ko
Kronika" yra nelegali tik tiek, ses — t'kinčios visuomenės tei- k'oje parduotuvėje, kokiame kios
kiek tarybitrai valdžios organai ses, daro nusikaltimą. Nė vieno-fcegalima įsigyti katalikiškų laikdraudžia teisėtai priklausančią je, ne tik kapitalistinėje, bet ir raščių, žurnalų, religinių knygų
legalią religinę spaudą ir nelei- socialistinėje (išskyrus Albaniją maldaknygių, rožančių, religiniu
džia tikintiesiems naudotis ma- ir Kiniją) valstybėje nėra už- pavckslų bei paveikslėlių, kryže
sinės informacijos priemonėmis.
drausta religinė spauda - laik- \\ų^ škaplierių, žvakių ir kitų re-J
Konstitucija visiems piliečiams raščiai, žurnalai, knygos. Nie- liginių reikmenų?
užtikrina sąžinės laisvę, garan- kur nedraudžia ginti savo idėjas,
(Bus daugiau)

MASKVA APIE KINIJA
Maskva. — Pasibaigus Jungti
niu Tautų 32-jam visuotiniam
suvažiavimui, Tass pateikė ko
mentarus, ypač paliesdamas Ki
nijos vaidmenį. Viename biule
teny uždėjo antraštę: "Negra
žus Kinijos vaidmuo". Tarp kitų
išvedžiojimų skaitome:
"Kinija nenutraukia griauna
mos veiklos, kuria siekiama su
žlugdyti tarptautines pastangas
stiprinti taiką, gilinti įtempimo
mažinimą, bet ji ir toliau blo
kuojasi su imperializmo ir reak
cijos jėgomis. Visos pastangos už
kirsti kelią atominiam karui kil
ti h* taiką garantuoti sutikdavo
griežtą Kinijos
pasipriešinimą.
Patys kinai nepateikė nei vieno
konstruktyvaus pasiūlymo.

tinių Pietų Afrikos režimų.
"Pekino
atstovai JT varo
šmeižto kampaniją prieš Sovietų
Sąjungą, ją kaltina "kolonializ
mu", "mažų ir vidutinių šalių
pavergimu" ir kitais absurdais.
Tuo norima atitraukti pasaulio
dėmesį nuo kovos prieš imperia
lizmą, kolonializmą, rasizmą ir
nuo paramos, kurią teikia socia
listinės šalys".

Vokiečių teroristai
Q Amerikoj
Guatemala. — Cenrinėj Ame
rikoj prisiglaudė 19 žinomų V.
Vokietijos teroristų, priklausan
čių Baader-Meinhof gaujai, vadi
namai dar ir Raudonosios armi
jos vardu. Jie maišosi Guatemalos, EI Salvadoro ir Hondūro
teritorijose.

"Labiausiai pasireiškė ardo
masis Kinijos vaidmuo, svarstant
ginklavimosi lenktyniavimo su
laikymą. Iš 20 ar daugiau rezo
liucijų kinai neparėmė nei vie
nos... Kinijos poziciją Vidurinių
jų Rytų klausimu galima vertin
Hindu teroristu
ti kaip tiesiogine Izraelio ir jų
globėjų parama. Kinija atsisakė
darbas
paremti ir Palestinos valstybės at
statymo teises.
"Pasmerkimo susilaukė Kini
New Delhi. — Indijos žinių
jos delegatas, kai, svarstant Kip agentūra tik dabar pranešė, kad
ro klausimą, siūlė Kiprą pavesti tris dienas prieš lėktuvo sprogi
NATO dispozicijai ir susirinku mą ore, kai žuvo 213 žmonių,
siems papylė daugybę antisovie- hindų fanatikai buvo pagrasinę
tinių, šmeižiančių prasimanymų. tai padaryti.
"Kinija vis dar eina išvien su
reakcingiausiais ir žiauriausiais
Brasilia. — Brazilijos prezi
režimais, atsisako dalyvauti bal dentas Ernesto Gaisel parinko
savimuose, kai svarstomos rezo savo įpėdinį. Juo turėtų būti žval
liucijos pasmerkti Čilę ir jos bu- gybos viršininkas Joao Figueiredalius. Jia nepasmarkė nei rasis do.
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Vlado Lapienio teismas
V. lapienio paskutinio
teisme tęsinys.
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mas pasitrauks iš okupuotos te
ritorijos Hanojų apkaltino noru
pasienio ruožą aneksuotu Kambodija ieško paramos ir kitose
sostinėse. Jau apeliavo ir į S. Ko
rėjos prezidentą Kim II Sung
Sungui, jam kaip ir kitiems, ne
lengva apsispręsti, nes Kambodi
jos valdovai, 1975 paėmę val
džią, spėjo pagarsėti savo žudy
nėmis ir kitais žiaurumais, sim
patijų nesusilaukė net ir komu
nistiniam pasauly.
Vietnamas taip pat stengiasi
pasaulio opiniją palenkti į save.
Oficialioji žinių agentūra pasi
džiaugė Pasaulinės taikos tary
bos, prosovietinės organizacijos,
pritarimu Hanojaus siūlymui pra
dėti derybas ir pasmerkimu Kam
bodijos kareivių vykdomų žudy
mų.
Tarp Kambodijos ir Vietnamo
aiškios sienos niekad nebuvo.
Tarp jų nesusipratimų būdavo
visada, net ir kai proamerikietiški
rež'mai
buvo Saigone ir
Phnom Penh. Kambodijos pusėje
gyvena daug vietnamiečių, Vietnamo-kambodiečių. Ginkluoti su
sirėmimai prasidėjo 1975, gegu
žės mėnesį, tuoj pat, kai abiejo
se pusėse įsigalėjo komunistai,
tik apie tai nebūdavo praneša
ma. Dabar susirėmimai jau tokio
masto, kad nuslėpti neįmanoma
Būdavo tik įtartini Phnorn Penh
radijo pranešimai apie kambodiecius
karius, "tebeginančius
mylimos Kambodijos integralu
mą". Vietnamas tuo pat metu

Oficialioji kinų žinių agentū
ra Hsinhua apie padėtį praneša
objektyviau. Praėjusį šeštadienį
pranešė, kad Kambodijos amba
sadorius Pič Čeang Pekine pa
skaitė savo vyriausybės biuletenį
apie Vietnamo invaziją, o kitą
dieną be komentarų
pranešė
Vietnamo atsakymą ir siūlymą
Mindaugo Taaaonio, Lietuvos kankinio, kapas po sniegu
•pradėti derybas. Sovietų Tass ki
taip pasielgė: pranešė tik Vietna
mo versiją. Maskva su Kambodi}a neturi diplomatinių santykių.
Carteris pagerbė
Čilės režimui
Kambodijos
informacijos ir
invazijoj žuvusius
pritariama
propagandos ministerijos prane
šime sakoma, jog derybos gali
Santiago. — Čilės referendu mos tik tuo atveju, kai VietnaOmaha Beach, Prancūzija. —
Prezidentas Carteris kartu su mas parodė, kad tauta remia PiPrancūzijos (prezidentu Valery nocheto užimtą liniją. Už prezi
Giseard d'Estaing aplankė Oma dento siūlymą palikti karo stovį
Vakarai stato
ha Beach Normandijos provinci ir griežtą liniją pasisakė maž
joj, kur prasidėjo 1944 metų bir daug 75 proc., orieš 20, ir liku
olimpini mieste
želio 6 invazija ir žuvo daug sieji 5 proc padavė tuščius la
amerikiečių karių. Kapinėse, kur pelius. Po to Pinochetas pasakė,
Maskva. — Pasirengimai 1980
palaidota 9,386 amerikiečiai, kad per ateinančius 10 metų ne
metų
olimp'adai Maskvoje vyks
abu prezidentai padėjo vainikus. bus jokių balsavimų.
ta pilnu tempu. Pasirodo, kad žy
Ta proga pasakytoj kalboj Car
mią tų pasiruošimų dalį perima
teris pakartojo Amerikos įsiparei
Kinija
nedraus
V.
Vokietijos, Švedijos, Suomijos,
gojimą saugoti Europą ir ginti
Prancūzijos
JAV firmos. Sovie
jos laisvę ir demokratiją.
piliečiams keliauti tai kviečiasi irVakarų
kontrakto- i
rius dėl stokos ekonomin:ų ištek- i
Etiopija bombardavo Pekinas. — Kinija lengviau lių bei patyrimo ir noro neatsi
Krikščionybe ir
leis savo piliečiams lankytis už likti nuo vakariečių, ruošusių '<
eritrejiečius
sieny ir netaikins sankcijų tiems; panašias olimpiadas.
marksizmas
i
kurių giminės yra pabėgę arba
Vakariečių kontraktoriams pa
Nairobi. — Etiopijos lėktuvai iškeliavę į užsienį ir negrįžta.
nesuderinami
vedamieji
atlikti darbai esą gana
padegamomis bombomis užpuolė
Įvairūs — pradedant modemiš
Roma. — Italijos Vyskupų eritrėjiečių užvaldytą teritoriją ir Restauruos Pompėja komis masinio tiekimo valgyklo
penkiuose miestuose žuvo 52
konferencija .paskelbtame pareiš
mis, baigiant sporto įrankiais,
žmonės, o sužeistų buvo apie
kime dar kartą pabrėžia, kad 150.
Neapolis. — Žiniomis iš Nea kompiuteriais ir viešbučia's. Vie
polio, pasiruošta restauruoti Pom nai vokiečių firmai atiduota pa
krikščioniškasis tikėjimas yra ne
suderinamas su marksistiniu ko
Londonas. —Palestinos išlais pėją, kuri 79 metais po Kr. Ve statyti naują (trečią) tarptautini Kambodijos ir Vietnamo žemėlapis.
munizmu. Nuoseklus katalikas vinimo organizacijos reprezenta zuvijaus ugniakalnio buvo api aerodromą Maskvoje. Viešbučius Tarp jų tamsiai pažymėta vieta,
kur vyksta mūšiai
negali sutikti su tokiomis ideolo cinis atstovas Britanijoj buvo pilta lava. Restauracijos darbams Maskvoje stato prancūzai ir šve
ginėmis sistemomis ar dalyvauti nušautas. Saidą Hammani nu paskirta 3.4 milijonai dolerių, dai, o Taline, kur vyks vandens pranešinėjo apie jų generolų inspolitiniuose sąjūdžiuose, kurie es šovė jaunas vyras, manoma, ara darbai truks penkerius metus, sporto varžybos, v:ešbutį stato i pekcines keliones Kambodijos pa
dirbs 200 specialistų. Numatyta suomiai. Patį didžiausią užsaky
miniais klausimais yra griežtai bas.
pastatyti naujas patalpas muzie mą gavo viena prancūzų firma, sieny. Neatrodė, kad tarp "bro
priešingi tikėjimui ir krikščioniš
liškų" režimų vystosi broliški
Washingtonas. — Vakar į Bu jui. Ten bus sudėti radiniai, bus
televizijos i santykiai.
kajai žmogaus ir jo gyvenimo dapeštą išvyko 25 asmenų dele restauruoti sugriauti namai, pie apsiėmusi pastatyti
centrą, iš kurio olimpiados prog
sampratai. Marksistinis komu gacija ir šiandien jie Vengrijos šiniai ant sienų.
Bangkokas. — Vietnamo ka
rama bus siunčiama į visą pa
nizmas iki šios dienos nesugebė vyriausybei grąžins tūkstanties
rinės pajėgos laiko okupavę di
jo išspręsti esminių žmogaus metų senumo Šv. Stepono vai Pompėjos atkasinėjimai prasidė saulį. Amerkiečiai, sumokėję 80
desnę pusę teritorijos, vadinamos
problemų nei tuose kraštuose, niką, daugiau negu tris dešimt jo dar 18-ame šimtmetyje, ir apie mil. dolerių už teisę transliuoti "Papūgos snapu", sakoma Tajo
% miesto atkasta. Naujasis pro olimpinius žaidimus, statosi savo
kuriuos jau užvaldė.
mečius saugotą Amerikoj.
žvalgybos pranešime. Operacijoj
jektas dar nenumato atkasti mies atskirą stotį
dalyvauja kariuomenės elemen
to griuvėsių likusios dalies, ( t )
\ į<?^iįį&:.
tai iš šešių divizijų, remiamų
Olsztyn. — Olsztyne, Lenki
Nuolaidia Maskvai
aviacijos ir tankų. Apskaičiuoja
joje, specialiais kursais kurti-nema, jog yra ten apie 60.000 viet
byliai vaikai buvo ruošiami šv.
Washingtonas. — Amerika už namiečių, jiems priešinasi tik
komunijai. Kursuose dalyvavo "tyliąją diplomatiją",
sakoma 25,000 kambodiečių.
specialių Olštyno ir Olecko kur- Washingtono sluoksniuose. Yra
Vietnamas naudoja pasiliku
čių-nebylių mokyklų auklėtiniai. žinoma, kad Valstybės departa
sius
propelerinius amerikiečių lėk
Kursam vadovavo pats Varmijos mentas painformavo savo amba
tuvus
A-l.
vyskupas. Pirmosios Komunijos sadą Maskvoje vengti kontaktų
liturgija šiem vaikam buvo aiš su privačiais asmenimis. Prieš su
kinama kurČių-nebylių ženklais.
sitinkant su sovietų piliečiais, rei
K \J FLVPORm*
kalinga
gauti Washingtono pri
Port EHzabeth, P. Afrika. —
Sausio 6: Melanijus, Makra,
Iš sužaloto Amerikos tanklaivio, tarimą.
plaukiojančio po Liberijos vėlia
To viso rezultatas — labai su Arūnas, Ginda.
va, pradėtas naftos perpumpavi mažėjo informacijos ir kontaktai
Sausio 7: Raimundas, Pega,
mas į britų tanklaivį. Tos rūšies su disidentais.
Rūtenis, Rudvilė.
operacija atviroj jūroj laikoma
Saulė teka 7:18, leidžias 4:34.
didžiausia, kokia yra buvusi.
Hong Kongas. — 14 Amerikos
ORAS
Maskva.
—
Vakar
viešumoj
ambasadorių
Azijos kraštų susi
Vienas iš skaudžiausių sovietams antausių 1977 metais buvo jų Instruk
Daugiausia apsiniaukę, šil
torių ir patarėjų išvarymas ir bazių uždarymas Somalijoj. Nuotraukoj pasirodė Brežnevas. Pirmą kartą rinko Hong Konge į metinę konrusų karininkai dar geraisiais laikais ftiogaduhu mieste
čiau, apie 40 laipsnių.
nuo gruodžio &
fereacijfc
:
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D R A U G A S , penktadienis, 1 9 7 8 m. sausio mėn, 6 d. ras buvo moterų turnyras, b e t d ė - |
mesio centre čia buvo ne N e r i e s
1
*
1HE LTIHUANIAN WO*LD-WlBE OA1LV
merginų, bet berniukų komanda.
Second ctasB postage pafd at Chicago, ril. PuMlshed dafly
Sį kartą rengėjos nusprendė įsi
exoept Sundays, Legal Holidays, days after Chrotmas
leisti Neries berniukus, kurie sa- I
and Eastar by the Uthuanian Catholie Prast Sodely.
vo grupė'e nebeturi progų varžy
s£aįSm
lUtes: $33.00 - Cbicago, Cook CotntyT
tis (berniukų panašių turnyrų, čia
Biaots tad Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreigp
neberengiama). Moterys b e k e v o oountries $34.00.
_ > L ^ Vytautas Grybauskas. 4144 So. Maplevrood, Chicago; II. 606S2 damos sau lygių teisių, sugalvojo
Telefonas namuose: 847-1729, darbe 269-7537
P l « o išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenųc^s
būti nuola ; desnės kitos lyties atsratas nėšluncHami. Ant CRAUGO prie kiekvieno skaitytojo a d
tovams. bet beveik apsigavo. N e
fe*o. gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokejgs.
ries berniukai čia j o m s įvarė tiek
ii
DRAUGO
baimės, jog kitą kartą bus atsar- J
setams 6 m€f\.
gesnės. Jie čia įveikė geriausias'
Cbicago ir Cook
$33.0© $19.08
Chicagos ir apylinkių moterų k o 
1340
18.00
31.00
Kitur
JAV
•15.00
18
00
33.00
Kanadoje
mandas ir suklupo tik finale.
16.00
20.00
34.00
Užsienyje
•— Šaudymo
sekcijai Pasaulio
Baigmėje "Neris" turėjo nusUeisNeries
treneris
Z.
Ziupsnys
apsuptas
žaidėją
8.00
15.00
25.00
Savaitinis
Lietuvių sporto žaidynėse vado
ti Chicagos reprezentacine? m o t e 
••
. . . . . .
vauti pakviestas Balys Savickas.
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso savo
rų "Rebels" komandai 1 - 1 5 , 1 3 dien
nuo 8:30 iki 4:30, šešta nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
Jis yra-riė tik puikūs ir jau spėjęs
15. Prieš tai iie b u v o n u g a l ė j ę ti futbolo karjerą. O gauti O. B l o - Cosmos. Likusios dvi žvaigždės
nesaugo. Juos gražina tik ii anka
dieniais
nuo &30 iki 12:00.
pasižymėti, šaudytojas, bet turi
"Spikers" ir "Eagles", o su t a p a - e c h i n iš Kijevo D i n a m o juokinga Sepp Maier ir Gerd Mųeller j a u
fo santaros. Redakcija u* skelbidaug patyrimo šaudymo varžy• Redakcija dirba kasdien
į čia "Rebels" pasidalinę p o vieną net galvoti. Tačiau Lee Stem pa- i senstelėjo ir taip pat galvoja apie
mų turin| neatsaką
Skelbtinų
C39 — 4:60, ieStadieniais
Bese ir buvo vienas iš šaudymo
Isetą (buvo žaidžiama po d u s e - tvirtino, k a d vėl atnaujinti k o n - išėjimą, ypač jei Bayerh atsichirkainos prisiunčiamos
830 — 1:00.
tymą.
pareigūnų 1 9 7 6 m. Montrealio
'tus ir laimėtojai 'švedami pagal traktai M . Cavvston, jau 4-tam s e - , tų antroje lygoje.
olimpiadoje.
Į laimėtų setų skaičių. Pusfinalyje zonui ir J. Kelly — trečiam sezo T a d garsioji Bayern M u e n c h e n
Neris iveikė kitos grupė? m i g a l ė - n a i , o taip pat gautas naujas cent pradėjo naują erą, tik baimė i m a ,
—Stalo teniso varžybos PLS
toia "Odd's Sods" 16-14, 16-14. rinis gynėjas Deick Spaulding, ško kad ji nebus tokia graži, kaip b u žaidynėse žada būti ypatingai
1 U . oflao Ir bato: OL«ra*i
— PB » * » •
N u o cc Neries" berniukų nela tų klubo Hibernian žaidėjas. Jis rusi.
stiprios ir kokių m ū s ų tarpe jau
DR. P. KISIELIUS
bai atsiliko ir mergaitės. Jos savo turėtų būti ž>-mus pastiprinimas.
O. Gešventas
i * . AULU SAUUIAS
senai bėra buvę. Moterų klasėje
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
grupėie pralaimėjo tik pirmąjį
A T O , A ^ S Ų , NOSIES IR
dalyvaus seserys Nešukairytės ir
— Vak. Vokietijos rinktinės pa
1443 So. 50th Ave., Ctcem
LAUKO
TENISAS
sus'tiklmą ir kitus tris laimėjo, sekmė I — 1 prieš Valiją ir dar
O E B K L e s UGOS
Birutė Plučaitė, visos tarptauti r*t*
fUuKliua i - » VMJ. ir 6 - s r u . » * *
įSaKyrus trečUutuaitia. .
"užimdamos
II
vietą.
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2858
West 68rd Street
nės klasės žaidėjos, pasipuošusios
D o r t m u n d e smarkiai atšaldė v o  G E R U L A I T I S V f i L L A I M Ė J O
•eitadfeniahi 1S Uct 4 m . pOftlfet
Vala&dos
psgad
auaitarim^
jo "Flyers" 15-2. "Varsity" — 1 5 - kiečių perdėtą optimizmą pasau
Amerikos ir Kanados mesiterių ti
Australijos "Open" pirmeny
- 0, 15-1 ir Connies 15-7. 15^12. lio pirmenybių pergalei.
tulais. Mergaičių klasėje Hamilto
bės,
vienos iš didžiausių pasau
9 1 L I . SAUKAS
L.
Šulaitytė "'-i—S. V . Hamburgo klubo jau
BR. WALTER J. KIIUtlK
n o Kovas pretenduoja į didžiau
lyje, neseniai baigėsi puikiu Y. Ge
kr
sią glėbį pergalių. Vyrų klasėje!
t l « * u v i s gydytoja^,,"n i ų k o m a n d a planuoja gastroliuo
FUTBOLAS
rulaičio laimėjimu. Nesunkiai l a i
bws įdomios kovos tarp patyru-1 %
3925 Wešt 59t Stree*
ti AmėrTtoje. Chicagos Sepp H e r mėjęs prmuosius ratus, pusfina 644» So. Pnlaski Rd. (Crawford Vai.: p l r m a d , afitrad., KetvtrMO. h
FUTBOLO V A R Ž Y B O S
sių ir ž i n o m ų mūsų ping-pongis- §';
befger komitetas bus tarpininkas
HMlkliną) t W . IX 5-6446 panktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir t-l
lyje jis užtikrintai iveikė Austra
SALĖJE
tų g T o r o n t o P. Klevmo, Kana- Į j
ir tikisi, k a d gastroles pasiseks s u 
mmkmm WH — a vaL vak. Trt. Ir aeatad. JKfOtįtk.
lijos D a v i s C u p žaidėją J. AfecanPrttma
Hconlna
pa«al tualtarlms
dos rinktinės žaidėjo, J. Nešukaiorganizuoti.
Šį penktadieni, s a u s i o 6 d.,
der 6 — 1, 6 — 2 ir 6 — 4 . Finale
DR. tRtUlA tmįf
^
įagjfci
yakare
čio ir E. Vaičekausko it jaunų •'Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių g ^
— Buvęs vidutinio svorio pa
tačiau rado rimtą pasipriešinimą
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ML
VL
MLAtYS
bei a m b i c i n g ų žaidėjų iš N e w
Chicagos
futbolo
p i r m e n y b ė s saulio meisteris T o n y Ž a l e , daly iš šiuo metu geriausio Anglijos
KtDiKir; m TAmtJ utdok
P L A U O Ų & vTDAUS U G 0 6
SPEOIAlilOTi
-S :.T»
Yorko.
Kiek žinoma, šis komplikuo-1 salėje.
R u n g t y n ė s b u s Chica- vavęs Chicagojė Radio, Spaudos žaidėjo jaunojo J. Loyd, kuris Sa
afEDICAIi BinOLDUKS.-T
At
Stalo teniso varžybos bus vyk tas projektas suvažiavime nebu- ( g 0 Avenae A r m o r y p a t a l p o s e , ir sporto baliuje, kaip garbės sve vo' keliu buvo {veikęs Roche, Neiv71M Sootli We«era Aveaiak
aatrad. Ir totv#tad /alaadoa: Kaadlen nno 1« 4fc£ <»H
domos vyrų, moterų, jaunių ir vo labai tiksliai suprastas ir ne 235 E a s t Chicago A v e . D a l y  čias prasitarė, kad paskatintas n e  combe ir kitus. 3 vai. kovoje 4 - m e vai.
IkS i: f wit- vakar*.
lkl i vai poptot--.-;.•,•,
ML ano 1 l U l vi
mergaičių A. B ir C klasėse. Su labai aišku, ar buvo priimtas. vaujančios k o m a n d o s s u s k i r s t y  paprasto "Rocky" knygos ir pil sete Gerulaičiui pradėjo traukti
Pa«al imttrlmĄ.
Ora. tel. R E 7-1168; * » . 239-2819
augusių klasėse bus vykdomos D a u g k a m buvo nesuprantama, t o s j dvi divizijas — m a j o r i r no pasisekimo, planuoja parašyti kojos reaumenys ir jis j a u galvojo Vieneto, dvejeto fr komandinės kam ta visa kompl.kacija, kam pirmąją. Kiekvienoje divizijoje panašią knygą iš savo daugybės
Ofs. H E 4-1818; rea. PR V 4 6 9 1
( N u k e l t a J 4 pttsl.i
s u ž a i s Įspūdingų ir spalvingų Bokso k o 
Varžybos, t u o tarpu prieauglio varžybos P L S žaidynių rėmuose po 8 komandas, kurios
DR. J. MEiKADSKM
tefc oflM m 4 4 8 4 d ; m. 388-2233
7 rungtynes.
R u n g t y n ė s vu. Tikisi tokio pat pasisekimo,
klasėms numatytos tik individu- turėtų būti skaldomos. Juk sąjun po
GYDYTOJAS IR CHmtTR*3Ai
y p a č kad kovot būtų iš tikro gy
WU PtTUI T. KUZIS
s! ; nė? varžybos. Varžybm: komi gos metinės ar bet kokios jubilie •vyks penktadienių v a k a r a i s .
Specialybe vidaus ligosr
ar. AMMS 6. iYU-iYUITIS aYDTTOJAS 1R CHIRURGAS
jinės
varžybos
turėtų
būti
neatski
2454 W«»t 7 U t StrMt
tetą sudaro Pranas Gvildys iš
Liths. komanda ž a i s p i r m o j e venimo.
GALVOS m SnjJBUlO U 6 0 8 '
(71-OB tr OamptoO Ava, t M į p Š k )
M34
Wea*
tUt
Strost
N e w Yorko ir Jonas Nešukaitis riama m ū s ų didžiosios šventės divizijoje.
T o j e p a t divizijoje
Vai.: plrmad., aatrad.. k«tvtr*4. Ir
— Trigubo Europos meisterio
2858 West 68rd Stfeel
p«n.ktad. S ik! 7 v. p. p. Tik
bei Emilijus Vaičekauskas iš T o - 'dalis, joje turėtų tilpti viskas. N e - ž a i s ^Yų Maroons. leninį
VAIJ.:
ir tarpkontinentinės taurės laimė
Ghfc**o, AL 6M»tf
*_L_ A. _
1J.*>M*^» * • » « ! < - » i t l / c i m a
ir\
r>T/~\1Ci\ftf\
*
•••»
« * • » . • *•»•
••
"*«-"»kantriai lauksime cšio
projekto *_
rohfo.
OPTICAL
STUDt©
Ies, arabų Winged Brill, b r a z i l ų tojo M u e n c h e n o Bayern nesėk
4k m
VIOLETA KAROflAJTt
- * — * •
~ — Lengix>sios Atletikos
variy- tikslesnio apibūdinimo ir patvir Flyers, kroatų C h i c a g o s t a r s ,
m ė m s nematyti galo. Beveik s u 
7061 8o. Waatrteoat» — Trt.
biffis projektas ypatinga: kruopš tinimo.
argentiniečių P a m p a s i f U n i t e d niekinta Eirttracht Frankfurt ko
Pritaikomi
aktaiai
—Plaukimo važybų projektas Serbs.
raeevtvs, - - ;"^e~
čiai paruoštas sekcijos vadovo ir
^DlTlDliyiD
L
DIARA
m a n d o s 4 — 0 Bayerh nepasiekė niiiiHiimiimniniininnngiiniiWB«m
Oldalii akmtu rfcntj :
Specialisto Algirdo Bielskarjs. Jis taip pat jau senai ir taip pat
Pirmąsias r u n g t y n e s
l i t h s net kvartfinalinių Europos tau
Vai.: pirm., antr.. p s n k t
jau senai išsiuntinėtas klubams kruopščiai paruoštas sekcijos va žais prieš P a m p a s š į p e n k t a d i e
A d v o k a t a i
f
l
v
M
I
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I
rės varžybose. Iškrito ji jau ant
Traaaatonlaii n s A g y t f . . ^
susipažinti ir buvo pristatytas ir dovo Arvydo Barzduko. Jis skiria nio vakarą 7 vai.
i. t.
rajame
rate
ir
iš
V
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Vokietijos
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C
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R
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U
Trtef. ~ 9Xt44Sf
diskutuotas sąjungos suvažiavi si nuo lengv. atletikos projekto,
Ir
rės varžybų ir dar prieš antro
penkt
<«tv.
I
7-»:
aatrad.
i
ASSOCIATES
kad
prieauglio
grupėje
nebus
A
m e CIevelande. Projektas siūlo
DR. ROMAS PETIttS
IO-I wat
TRUMPOS
ŽINIOS
sios divizijos komandą F. C . H a m - Ofs. teL 776%5ife2; rei. 7 ^ f ^ 4 7
leng. atletikos varžybas iš dvie klasės, o tik B,C ir D . MinimaliJUUV tAGOd —
— Iš ilgesnio pasikalbėjimo su bourg. Šalies pirmenybėse ji n u  2649 W . B3rd SI., d i l c a g o , UI. O f h . trt. 795-4477: Ura. 248-2839
onatf
jų dalių: pirmoji būtų oficiali P nės normos taip pat nustatytos.
111 JTO. WABA8H 4 A
Darto vai. nuo 9 iki 5 v a i vak.
Plaukimo varžybos Toronte tu Chicagos "Sting" savininku L e e krito į 15-tą vietą ir jau gresia rim
LS žaidynių programa tik vyrams
•R, i i MOKYS
«W» JTO. OE3TTRAli ĖWtL
Trečiadieniais uždaryta
•
fr moterims, antroji būtų SAL- re ų būti gero lygio, žinant, kad Stem paaiškėjo ir daugiau smulk tas pavojus iškristi į antrąją divi
GYDYTOJA IR CHTRURGfi
Valandos
PMM •uajaailass >
ziją.
Tai
butų
nepaprastas
mora
menų,
gari
įdomių
futbolo
m
ė

FAS-gos jubiliejinės
prieauglio Šiuo metu mūsų tanpe yra daug
linis ir finansinis smūgis. N e l a i 
jvautus
varžybos, J a u n i ų ir mergaižru A. gerų plaukikų, kuriems gerą kon gėjui.
DR. FRAU
CRAWF0H> MtanCAL B L D 6 .
m
i
ų
pradžią"
davė
F.
Becken-j
v
Pasirodo,
kad"yVoIrgarig
Overkurenciją
žada
Australijos
lietu
B,X'rr1[J'kla5ėtns'- Parinkta stan"
(itafbFiretuVaĮ^
6449 So. f t e « k l Road
—
bauer
iškeliavęs
į
N
e
w
Yorką
pas
\
OĖTOMETRĮST^IJ - : ^
d«fftinė-lerigv. atletikos programa viai, n e s juk rr tefi plaukimo ly- ath buvo pasiūlyta stambi' pini
•HMHIIimilllMlllIflMIlIiMlUNHlltlNnif
gų., s u m a , - didžiausia. Amerikoje
•^sm>
Ir • n*Staffyt«5- -mirtima&nės
mr- \ g » yra gerai žinomas,
po
Pelės
ir
Fr.
Beckenbauer,
kad
——
jįjo^
} Apie kitas sporto šakas vėliau.
9918 W. 71»t St, — T*. 7974949
OR.
W.
M.
ElSIB-EISmAS
persikeltų
j
Chicagą.
Deja
rf
to
LIETUVIŠKA
VAISTINĖ
vai. pa*al •ual^artma. U»daryta tpsa
*
AKUŠERIJA
IR
MOTERŲ
LIGOS
nepakako.
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
iškritus B A C A S šešetukui, beliDR. LEORAS SEIDtrrtS
TflfKUHIS
(HNBKOLOGINft CHIRURGIJA
W . Overath atstovaują "Adiko suža'sti dvejos rungtynės. Bent
INKSTŲ, P0SLJČ8 O t
O * j k E o 4 * A m WA 8-9978
PAS CHICAGOS
NERIES
1 & J. PHARMACY
vieną iš jų laimėjus, būtų galima das" firmą, kartu s u M. Seeler ir
FROSTATO C H l B U R G l J l
Fritz Walter. jos reikalais jis čia
TINKLININKĖS
galvoti apie II vietą.
jau 'ankėsi Japonijoje ir pastebė
M*ttl tUanyoa!, Importuoti kvepale, gydomės Jolfta k i t
V a i a n t n d . ano 1«4 pofi*
TURNYRAS NAVY PIERE
"Neries* klubo tinklinio koVažiuoiamos trtdea, rementaf Ir kt, Dirk;j ar nuomoti; '
fr kotr nuo 9-7
jo, kad Japonijoje futbolas smar
•R.
A.
R.
SUVUKAS
manda,toliau žfasdama Chicagos
Nemokamai
supakuojame
dovanas.
<Mh»
faL 778-9889,
Gruodžio mėn. 11 d. buvo la- kiai plečiasi ir lygis kyla.
GtffTTO J AŠ IR CHIRURGAS
moterų lygoje, pridėjo dar vieną bai šalta diena, tačiau tos die
*
Lee Stern taip pat paneigė, kad
M. - M
UtH
M f* #illUI1flllTI9
pergalę ir turėjo patirti dar vieną nos ankstyvą rytą į Navy Pier į bandoma užangazuoti Joan C o u Pristatymas nemokamai
T
DYTOIif
SpodsivM
Aldu
llfos
praJamėjimo kartumą.
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKfAI savininkai
sporto salę susirinko apie 200 jyff ir Oleg BIoechin. Couyff tebe4258
W. 8 M
3997
Wcs4
lOSrd
Street
Gruodžio 14 d. Neries tinkli- tinklininkig
pirman šio sezono į žaidžia už F. C. Barceloną
Ofteo Srtst. m S-441T
ninkės Curie sporto salėje žaidė mėnesiniam turnyrai. Sis tumy- Į sibaigus kontraktui, galvoja baig
dvejas rungtynes. P i r m a m e susi- 1
Ofiso v«L: plrmad. tr
Ofbo Irt, — n t 94299
ffldme jos rungėsi su viena iŠ į
BOO 1:09 Bgl 3:00 t * L
. URTIA lArttftlčIUS
stipresniųjų šios lygos komandų |
J O I I A
DR.fYT.TJ
—Armotir Parką. Pergalė prieš j
f A f t U
LIG09
GYDYTOJAS
IR
Šį varžovą b u v o labai reikalinga, į
2858 Wwti 83™ Strttt
Bendre
pnfkttke
tr noterti 1
AT
ries tuomet b u v o galima dar gal, airtroi.. katvirtafl. ir poaftt
ir n e . t s s s m. s e m m.
ano i tai i n l . ir tno i lkl l n~
rcti a"pie antrąją vieta pirmeny- į
TeL PRospeot P - l *
vak.
nao 1 Ud 4 vrl
pirm., aatr. tre& h
Ofiso vaL:
bese. Ir rungtynių pradžioje at- Į
ros i-« vaL tr • - • » . . '
Ofp. PO 7-80*8
Bet, O A 9-7278 W t . i - « p. p. ir ktta
r>dė. jog laimėki pasiseks. Pirma-:
m e sefte N e r i s v e d ė 12-10 ir atro- >
DR. A. JOKIUS
Ofiso veL HK4.S1M. Kanrn Q f t-«t«5
de, kad laimės.Tačiau laimė nu- j
GYDYTOJAS IR CrtJĖRURGAS
BR. V. TbMAS0Rli
sisuko k i t o n pasėti ir teko sutikti i
• •rttrljr
C H I R U R G A S
pralarmėjfmą 12-15. Po lengvai |
9894 Weet 71a* 84M98
OUfttAVHttt
H 5-2) l a i m ė t o antrojo seto. " N e - ;
vai r pina , aatrad.. ketv. tr
ris" jau beveik džiūgavo pergale, t
t - l a* «-T — a
DR. R. A. JUČAS
Trečias setas vėl rodė daug vii- |
OtSHATOLOGUA TeL
S u N e r i a i : b u v o vesta 10-7, bet j
CHIRUROTJA
0R. *. R. Wllff RD1I4S
5214 No. W e s 4 e n Aveove
vėliau tašktis rinko Armour P a r - '
GYDYTOJAS
fil CHtRuUOilS
1982 N o . Western Aveaue
ko tinklininkės, kurios sugriebė J
TvA at1><Wm 12 vmt*_ndT4
9197
mm
TUi i*rte*
pVrgale 1 5 - 1 2 .
•tOšades: i-t
Trafi. tr
Antrosios t o vakaro rungtynės \
ptH$ AJ's Afifels, buvo galima j
0R. FERD. YYT. ŪDRAS OCa. t«I. 588-8188?
sakyti f ik formalumas. Priešinin- !
DR. *tTRAS tUODA
Įrtiliap b l i t e t i l 882-1981
J^s b * ^ o ierr.ejr.ė* klasės ir pr:eš ;
. 9 - 9 8*9. 9-1
• Viri* 9^4
GYDYTOJAS Ot
ČBSĖtitoMŠ
BENUROJI afBHCTNA
Jas !airr.-t: - arao nebuvo. Tad :ci i
1491 l o . 498a Cottrt, Ocero, m .
9254 Sb.- Narn^KBKtt 4*99X81
įveiktos 2-C ( ! 5-4, Š-5).
SERVDIC CHICMO JtHP STODBBS S l K l ĮSOS
1 9 - U tr 4-7
v a i . pttta., iėb. it yšūŠLi ipfi
fctlftr i?eth fcrf 4 č e r g s t e :r t o šeistaH'j for.y 3a!« icirūrl trofėją 92&įo. S į e u d c s ir sperio Sasoitadteoietf p e f B 9BM9as9J9J
±*am-*MšMm
i' r IT \\Ammt\ •Jh*a<rtMa»aaUMrt^
toį*
Xaotrauka "Cicero LiU" rife 8.
f t t tr-r 94.TnBhiwv <U.,»»alat ,

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNĖMS BESIRUOŠIANT
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Komunism kėslai it

LENKŲ KATALIKŲ KOVA

TARPTAUTINE TERORISTU KOVA

•

i

2umalo "I Laisvę'' 71 nr. yra
*
išspausdinta naujausiai iš Lietu,~
,.rv. .
v • «
M«2 *^,t,„c;.. v T i u
T
Vienas didžiausių arabų terovos atvykusių K. Jokubyno, T. n S. t U
.
I r - rj„v„oi.
Venclovos ir dr. A.štromo pareis- l r . T T ^ ^ W"
£ £
kūnai, atskleidžia klaikią dabar* talkininkas £
' g g į f
tinę rpadėti ok. Lietuvoje. Dr. A. £ * 2 ^ ę marksistini apmokymą.
*«.
v.
, .,.
.
. . Jie yra dalyvavę slaptuose teroStromas šiame leidiny ir paskai- . * ., _ .
• v •
5:
*
t_-v
i , i
•
nstų susibūrimuose Siaurės Korė
tose pabrėžia, kad komunizmas . . ~,
.. .
•. . £ .
r
..„
~ , v. . v j
loje. Teronstai nemažai rinansiyra supuvęs, uz geležines uzdan- J .
, ,
• vbeveik
-i niekas
-i
i. 4., • ir
• nes
paramos
gauna
grobdami
gos
juo
nebetiki
,
,
.
,.»i
.
~į
«• .
x
fta santvarka
•'
i laikosi
i -, -^-i
. j-1 kad
i j bankus,
tik todėl,
. L V išplėšdami
..
r- vaduotpmi.
dabartinė valdančių klika no- ^ > ^ Jie gauna finansine pa• ix_-i M ..• u . - •
i... • ramą ir iš Maskvos,
n išsilaikyti valdžioje, nes kitaip
prarastų savo privilegijas ir būtų
Vien Vakarų Vokietijoje kaisunaikinta. Tačiau komunizmas rieji
teroristai
nuo 1971
m. įvykja yra
komunistų
tvarkoma,
iš
tikrovė
žiauri.
Šiandien
kas
tre
už 10 - 20 metų vistiek žlugsiąs. dė
555pasidariusi
teroro veiksmus.
Demaris
dalies
komunistų
par
čias pasaulio žmogus yra komu- pateikia faktus, įrodančius, kad
padaliniu.t ų Jiems
Sąjun
• Bet kontrolėje
tai pranašystė,
kuri gali itijos
J R A Sov.
r ^Tių^ t e r o^r i s „
o r„g a^nizacinistų
Tą
atskleidžia
^
5
Q
u
j a m u«i
rvykti, gali ir neįvykti. Dabartinė ?0
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nešiojamus
truputėlis statistikos: Sov. Sąjun- ^ g ^ k u r i a i s n u m u š a m i hegoj yra 258 mil. gyventojų, Kini- l e t e n a i . Airių IRA net pritarė
joje - 852. Komunistų kontro- Čekoslovakijos okupacijai,
liuojami kraštai turi tiek gyven
tojų: Lenkija — 34 mil., CekosloTiesa, teroristų grupės turi ir
vakija — 15, Rumunija, — 21.5, kitus, savus tikslus, tautinius ar
Bulgarija — 9, Jugoslavija 21.5, socialinius, bet Maskva stengiasi
Albanija — 2.5, Vengrija — 10.5, Juos infiltruoti, palenkti savo
Rytų Vokietija — 17, Kuba -9, tikslams. Teroristai yra atskiros
Vietnamas 46.5, Laosas 3.5, organizacijos, o tarptautinis sąjūKambodija 8.5. Tai jau susidaro dis, nesiskaitąs su priemonėmis,
1 bil. 314.5 mil. gyventojų. Dar slaptose KGB mokyklose apmoyra komunistų Italijoj, Prancūzi- komas. Japonų teroristų raudo
joj ir kitur. Žinant, kad pasauly noji armija talkina arabų teroyra 4 bil. 83 mil. gyventojų, ko- ristams,-vokiečiai teroristai taip
munistų kontrolėje yra trečdalis Pat derina savo veiksmus su aravisos žmonijos. Nors komuniz- DU. teroristais.
mas nevienalytis, net ir griežtai
Komunistai, daugelyje kraštų
priešingas Maskvos ir Pekino at praradę viltį laimėti darbininki
mainose, bet visos jo atmainos y- ją, griebiasi teroro veiksmų. Žu
ra diktatūrinės, žiaurios, prievar dant vadovaujančius priešiškus
tos nešėjos, ateistinės, ir" visus žmones, keliant baimę ir netvarsavo kontrolėje esančius maitina k ą j v a i r i u o s e kraštuose, n o r į m a
tfk sava propaganda. Kaip ž m o n ė s e sudaryti tokią nuoFr.. Schwartz skelbia, Sovietų Są- manę^ k a d t e g u l b u s marksistijungos komunistai išžudė apie n ė ^ ^ kad tik g r e i č i a u p a s i .
2 r 5 mil. žmomų, o Kinijos ko- b a i ^
nekontroliuojama anarmunistai tarp 34 ir 62 mil.
chistine prievarta. Teroras gali
lengviau plisti demokratiniuose
. i it'*
kraštuose, kur su teroristais elTiesa, atominiai ginklai agre- giamasi žmoniškai. Komunistų
šorių atgraso nuo karą Ekspertai kraštuose bet koks teroru įtariaskdbia, kad net ir paprastaisiais ™* geitai likviduojamas, grieginklais karas Europoje nenuma- b i ^ t ir jo šeimos narius, pažįstomas, nes jis lengvai galėtų per- tarnus, draugus.
eiti i atominį karą, kuriame ir
»
persvarą turintieji negali tikėtis
būti laimėtojais. Tačiau pavojus
l terorą lengvai žiūrėti negaliicyk iš naujos karo rūšies — te- ^ ^ Demaris, cituodamas atomiroristų agresijos. Šiuo klausimu n i u mokslininkų pareiškimus, atNew Yorko leidykla Charles kreipia dėmesį į faktą, kad teroScribner's Sons išleido 441 psl. ristams darosi įmanoma užgrobti
ve&alą "Brothers in Blood", pa- atomines jėgaines, net įsitaisyti
rašytą buvusio United Press ko- galimą išsprogdinti
atominę
respondento Ovid Demaris, 24 bombą, kuri galėtų sunaikinti
knygą autoriaus. Cia jis apžvel- šimtus tūkstančių gyventojų,
gia tarptautinį terorizmą ir STerorizmas paliečia ir JAV.
ryškina jo grėsmę bei ryšius su V i e n 1 9 7 7 ^ č i a i| s p r 0 gdinta akomunizmu. Jau anksčiau veika- p | e l 0 0 0 bo m bų, nuo kurių žuvo
le "KGB" buvo apie slaptas ko 15 žmonių, buvo sužeistų per 100,
munistų mokyklas, kur ruošiami nuostolių padaryta daugiau kaip
teroristai. Tą (patvirtina Demaris, 6 mil. Žinoma, čia buvo dalis
gerai ištyręs teroristų veikimą į- d a r b o i r kriminalinio sindikato
vairiuose kraštuose. Vienas iš bei asmeninio keršto.
pfrraaujančių tarptautiniu mastu
Komunistinių teroristų grėsmė
veikiančių teroristų — Ilich Rainirez Sanchez, daugiau žinomas didelė. Jų vedamas karas gali
Carloš (Martinez Torres) vardu plėstis Jie yra žiaurūs, visai ne
buvo ruoštas Matanzas stovyklo- Pako nekaltų žmonių gyvybių,
je.Kuboje, lankė Lumumbos u- siekdami revoliucinių
tikslų,
ntversitetą Maskvoje, apmokytas Laisvasis pasaulis turi griebKGB teroristų mokyklose, paruo- tis griežtesnių priemonių. Tuo
šiant naudoti sprogmenis, gink- rūpinosi Tarptautinė policijos
lus, gaminti netikrus dokumen- vadų sąjunga. Vokietijoje ir Atus, palaikyti slaptus ryšius.
merikoje sudaryti specialūs kari''
ndai daliniai gintis nuo teroristų.
Pagarsėjusios vokiečių teroristų Prie Teisingumo departamengrupės Baader-Meinhof nariai ir to Washingtone veikia privataus
ir kiti teroristai susilaukia nuo- saugumo taryba, kuri leidžia valatinės paramos iš KGB kontro- dovą verslininkams, kaip saugoliuojamos Rytų Vokietijos slapto- tis terorizmo. JAV pramoninio
šios policijos. Jiems suorganizuo- saugumo draugija jau turi 10,000
janri transportai iš Rytų Berly- narių ir leidžia savo mėnesinį
no. Vakaruose organizuojant te- laikraštį. Kiekviena didesnė firroristus daug pasidarbavo Mask- ma turi savo saugumo
pavos j Paryžių atsiųstas teroristų dalinius. Slaptos kameros budi
vadovas Jurij Kotov. Arabų tero- koridoriuose ir salėse. įvairiuose
ristai aprūpinami Rusijos antį- kraštuose tikrinami įtartini siuntinkinėmis granatomis, kurios tiniai, įrengti aliarmai, naudojagali pramušti 250 milimetrų šar- mi šarvuoti automobiliai atsavus. Toks granatų svaidytuvas kingų žmonių aipsaugai.
* ' £ ? t J k ^ kilogramus ir veiks^
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Nustatyta, kad
būtų neleistina ir pavojinga klai
su teroristais palaikė ryšius kai
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TiaU pati turi tiekti paiiknitiimi kai valdžia jų nedaro
Skaudžiausias Lenkijai dalykas] Bet kiek uždirba ministeriai ir tvarkytis, norint pasiekti didesnės
yra skolos užsieniui — pustrečio partijos aukštieji pareigūnai? Pa gerovės. I Vakarų Vokietijos kanc |
milijardo dolerių, kurios gali būti klaustas Darbo įstatymų depar lerio Schmidto lankymąsi Var- J
išlygintos tik eksportu į užsienį. tamento direktorius Albin Miron- širvoje žiūrima, kaip į rankos iš
Dėl to viskas, kas geriausio paga czuk atsakė: '*Jų algos nėra vie tiesimą Gierekui. Pamažu nyksta
minama, išvežama į užsienį, o šai skelbiamos. Bendrai galima amžių neapykanta vokiečiams.
savo žmonėms paliekama tik at- sakyti, kad ministeris negauna Dailininkas Mieczyslaw Kosciellaikos, net ir tų nepakanka.
daugiau už banko direktorių — nik, buvęs Auschvvitzo koncent
apie 15,000 zlotų. Nėra nustaty racijos lageryje drauge su šv.
Valdžios viršūnių optimizmui ta maksimalinė alga".
Maksimilijonu Kolbe, aiškina:
nepritaria žmonės, kurie ant sa
'Tenka tik džiaugtis, kai atvyks
vo kailio jau patyrė, kaip metai
Nelygūs uždarbiai
ta svečiai iš Vak. Vokietijos. De
iš metų viskas eina blogyn. Ka
Ir šiandieninėje Lenkijoje pilie šimts amžių mes kovojome su
talikų savaitraščio "Tygodnik
čiai algų atžvilgiu nėra lygūs, Vokietija. Dabar jau gana. Už
Powszechny" redaktorius Ankaip ir kapitalistiniuose kraštuo tenka to absurdiško vokiečių nedrzej Micevvski sako, kad padėtis,
se. Žemiausioji darbininkų klasė kentimo, kada turime naują he-»
lyginant su praėjusiais metais, yturi pasitenkinti 1400 zlotų mė gemonijos pavojų iš Sov. Sąjun
ra žymiai pablogėjusi. "Wyszynsnesinio atlyginimo, specialistai gos ir Azijos pusės."
kis asmeniškai įsipareigojo taisyti
gauna 3500-4000 zlotų mėnesiui,
"Ir tu galėjai vokiečiams at
padėtį, nes žino, kad šiandien yo buržujai" iki 50,000 zlotų ir leisti, kada buvai kankintas kon
ra vienintelis autoritetas, kuris
daugiau.
centracijos lageryje ir nešioji ant
gali padaryti valdžiai įtakos. GieDabartinėje padėtyje Lenkijoje rankos ištaturuotą kalinio nu
rekas nerado kitos išeities, kaip
kreiptis į Bažnyčią, nors tai dau išryškėjo ir privatinės nuosavy merį 15261?"
"Vokiečiams, kaip tokiems, aš
geliui komunistų ir nepatinka. bės vertė. 1977JCL3 išleistas įsta
tymas,
leidžiąs
smulkią
privatinę
neturiu ko atleisti. Beethovenas,
Aišku, kad Giereko dialogas su
kard. VVyszynskiu, vizitas Pauliui prekybą. Tuojau visoje Lenkijoje Bachas, Goethe, Kantas yra mū
VI sustiprino Giereko pozicijas. atsidarė tūkstančiai privačių sų civilizacijos turtas. Net ir AuVVyszynskis iš to nieko nelaimė krautuvių, išskyrus mėsos, alko schwitzo budeliams atleidau,
jo, bet reikėjo paremti Giereką, holinių gėrimų ir brangenybių. nors nepajėgiau jų užmiršti. Lai
kuris iŠ visų buvusių partijos sek Krautuvių savininkai gali sam kausi dėsnio, kad taika yra geriau
retorių yra liberališkiausias. Kita dytis ne daugiau keturių padėjė už viską".
•Kas laukia Giereko už tokią ne
išeitis galėjo būti tik sovietų tan jų — darbininkų ir mokėti jiems
algas
iš
krautuvės
pelną
Prieš
paprastą
naują kryptį? Tuo tarpu
kai.
10 mėnesių panašus įstatymas iš Maskvos pusės pavojaus nėra.
Nepasitiki pinigais
leido privačias amatų krautuves. Gierekas, prieš vykdamas į Itali
Vaikščiojant po Varšuvos gat Pirmaisiais po įstatymo mėne ją ir tuojau grįžęs po susitikimo
ves matyti, kaip krautuvės yra siais buvo atidaryta apie 6000 a- su popiežium, nuskubėjo į Mask
pilnos žmonių. Perka viską, ką matų dirbtuvių — krautuvių. Jau vą apraminti Brežnevo, kad Len
randa. Ne dėl to, kad pinigų pa nimas, kuris nori dirbti žemės ū- kijos politikoje niekas nekeičia
daugėjo, bet dėl to, kad turima kyje, gali padidinti nuosavybę įsi ma.. Kremliui rūpi, kad Lenkijoje
valiuta nepasitikima. "Nėra jo gydamas kolchozų žemes. Žemės būtų ramu ir kad būtų daugiau
kios prasmės taupyti, sako stu ūkio ministeris 'paaiškino: "Šie gaminama. Jei dėl to reikia ir
dentas Jerzy B., nes zloto vertė nuostatai nesiekia pakeisti socia Wyszynskio pagalbos, Maskva, at
vis krinta ir už dolerį juodojoje listinės valstybės struktūros, o yra rodo, nesipriešina.
rinkoje mokama iki 150 zlotų, padiktuoti vien tik ekonomijos
Komunistų varžymai
kai tuo tarpu oficialus kursas yra sugyvenimo kriterijų".
Kai Gierekas ieško Bažnyčios
25 zlotai (turistams mokama po
Ir pramonėje ieškoma būdų,
paramos,
Bažnyčia savo ruožtu
33 zlotus). Esame įklimpę skolo kaip pagyvinti gamybą. Darbo
se iki kaklo. Atėjo laikas tas sko valandų pralerdinėjimas yra bai bandys pasinaudoti nauja situa
las apmokėti, bet nėra valiutos sus. Pagal valdžios statistiką pir cija. Be visokių komunistinės val
(užsieninės), tad reikia užsieniui maisiais 1977 m. mėnesiais kiek džios varžymų, Bažnyčia turi taip
parduoti viską. Lenkai lieka be vienas darbininkas praleido po pat bėdų. Jei valstybės ateizmas
nepajėgė supurtyti tautos religin
anglies ir be šilimos~.,,
15 darbo dienų.
gumo,
vis tik komunizmas pa
O algos, atlyginimai? Štai pa
Žiūri į Vakarus
žeidė
tautos
moralę. Didesniuose
vyzdys. Darbininkas Kazimieras
miestuose
kas
ketvirta santuoka
Besižvalgant, iš kur gali ateiti
S. gauna nuo 5 iki 6 tūkstančių
zlotų mėnesiui (dirba ir jo žmo Lenkijai šios krizės metu pagal baigiasi divorsu. Visoje Lenkijoje
na). Bet išlaidos: 1000 zl. nuo ba, dairomasi ir į Vakarų Vokieti bendrai iŠ devynių santuokų vie
mai už butą, 300 zl. už elektrą, ją, iš kurios tikimasi gauti ne tik na suyra. Lenkijos vyskupai šių
dujas, šildymą. Maistui išeina 3- paramos svyruojančiai ekonomi metų gruodžio 4 d. laiške nusis
4 tūkstančiai zlotų. Lieka labai jai, bet ir pavyzdžio, kaip reikia kundė, kad esanti kažkokia slap
ta jėga, kažkoks slaptas planas
mažai. O tuo tarpu automobilio
morališkai sugniuždyti tautą, iš
Fiat kaina 180,000 zlotų. Paskai
plėšti jai sveikus elgesio ir biolo
čiuokime, kada darbininkas galės
ginės egzistencijos pagrindus. To
įsigyti automobilį. Bet automobi
kia
užkulisinė programa bazuo
lių vis tik yra. Fabrikai kasdien
jasi
žmogaus prigimties silpnu
išleidžia apie 600 naujų automo
mu
ir
bando atplėšti žmogų nuo
bilių. Kas juos perka? Tik tie, ku
aukštesnių
interesų ir aspiracijų,
rie turi daug pinigų arba kurie tu
nukreipdama dėmesį į grynai že
ri dėdes Amerikoje.Amerikos dė
miškuosius, ypač
seksualizmo
dė yra puiki institucija.
reikalavimus.
Bet yra uždirbančių ir daugiau.
Kraštas, kuriame gyventojai
Varšuvos priemiestyje Falenka
yra morališkai stiprūs, turi rū
kaimietis augina po stiklais dar
pėti ir valstybei. Civilinė discipli
žoves, jas parduoda Varšuvoje ir
na
turi šaknis moralėje. Giere
uždirba į mėnesį apie 50,000 zlo
kas,
atrodo, yra linkęs bendra
tų. Net ir gydytojai, inžinieriai,
darbiauti su Bažnyčia šioje srity
amatininkai ir darbininkai, jei
je. Bet kokiomis sąlygomis? Kard.
tik turi sklypelį žemės, augina
Wyszynskis ne kartą yra pabrė
daržoves ir taip papildo savo mė
žęs:
"Bažnyčia turi būti pripažin
nesinį uždarbį.
Kardinolas Višinskis

TARP GYVENIMO IR MIRTIES
ZENONAS STABAKALNia
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Jugoslavija, nujausdama povojų iš Sovietų pusės, stropiai ginkluojasi.
Čia matome jų vieną gredtlaivį, paslėptą pajūryje įruoštame bunkeryje,
olose. Karo atveju jo negalėtų pasiekti priešo artilerija ar lėktuvų bom
bos
j :, .1 .

APSAUGOTI NEGIMUS14
ta juridiniu asmeniu ir viešojoje
GYVYBĘ
teisėje. Ji nori prieiti prie "mass
media" (kino, televizijos, teatro,
Medicinos mokslas privalo
radijo, spaudos), nori turėti savo
spaudą, laisvą nuo bet kokios tarnauti gyvybės apsaugojimui
nuo pat jos prasidėjimo, — t a i
cenzūros".
Religinių reikalų ministeris Ką- pagrindinė mintis, kurią išvys
kol (skaityti: Konkol) vis dar sva tė popiežius Paulius VI, audien
joja apie konkordatą (jis jį juo cijoje priimdamas apie devynis
kais vadina "Konkoldatu"), no šimtus akušerijos ir psichoso
rėdamas sutvarkyti santykius su matinės ginekologijos penktojo
Vatikanu, bet ne su Lenkijos Baž- j tarptautinio kongreso "dalyvių.
nyčia. Bet jau yra aišku, kad bet Gyvybės apsaugojimas, kalbėjo
kokios galimybės nyksta, kai no popiežius, yra ypač akušerių i r
rima peršokti vyskupų gaivas ir ginekologų misijos pirmasis už
kalbėtis su Vatikanu be vyskupu davinys.
Popiežius šia proga
tarpininkavimo. Anksčiau Kąkol I mfJ
t a t i r k p ė gydytojų" " S
buvo optimistas: esą, po kehohprigimčiai neatitinkanti
kos metų Bažnyčia savaime iš- . , r TT". ,.
^^^^-Z
, . . -r\ -L •
i «\*„ i gimdymo kontroles priemonių
nyksianti.
Dabar
jau
sako:
Ma-1
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vartojimo nemoralumą ir jų
žaJ
nome, kad religingumas yra pa-,
r~
T~?
^
• lą moterų sveikatai, drauge pa
stovus mūsų visuomenės reiški smerkdamas negimusios gyvy
nys".
bės žudymą ir medicininius ty
Naujoje 1977.11.10 priimtoje rimus su gemalais. Popiežius
konstitucijoje sakoma, kad "Baž pažymėjo, jog psichosomatinių
nyčia ir kitos konfesinės bendruo
ligų mokslas įgyja vis didesnę
menės gali laisvai atlikti savo re
ligines funkcijas". Norėjusiem pa j reikšmę ir vis aiškiau paliudija,
naikinti skirtumą tarp Bažnyčios j jog žmogaus dvasia ir kūnas
(suprantama katalikų) ir kitų Į nėra atskiros sferos. Tėvų mokonfesijų, Gierekas atsakė: "Baž- raliniai ir religiniai įsitikinimai,
nyčia yra tiek nusipelniusi mūsų į pažymėjo popiežius, gali turėti
istorijai, kad šios realybės negali- didelę įtaką į susituokusiųjų
ma ignoruoti arba ją sumenkin- į santykius ir j jų elgimosi būdą.
ti".
| Šventasis Tėvas įvertino gydyO kas ateityje? Niekas neturi j tojų pastangas giliau supažin
iliuzijų. Vienas Varšuvos studen dinti susituokusiuosius su lyti
tas taip paaiškino: "Kažkas juda. nėmis problemomis, ypač atTai nedaug, bet padėtis turės pa- j kreipiant jų dėmesį į prigimčiai
sikeisti. Absurdo sistema negali į priešingą gimdymo kontrolės
išlikti visiems laikams. Buvo na- priemonių vartojimo pavojų.
cizmas, bet jis krito... Jei tauta j § i u o s pavojus patvirtina genetineseka savo valdžia, kas nors tu nės psichosomatikos
mokslo
rės keistis. Gal reikės penkių, naujausi tyrimai. Bažnyčia ra
septynių, gal dešimties metų, aš gina tėvus su atsakingumu pri
to nežinau. Bet vėjas, kuris pa siimti ir vykdyti tėvam skirtą
dvelkė iš Helsinkio ir Belgrado, misiją ir remia visas pastangas,
pasiekė ir mus".
— J.V.
kuriomis yra siekiama užtikrin
ti palankiausias sąlygas gimsApaštališkasis nuncijus ne-Įtančio vaiko somatiniam ir psipaprastiem reikalam arkivysku- cbinjam vystymuisi. Dvasinės
pas Luigi Poggi buvo nuvykęs
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?..
,.
.... . - T> J IzZJ vertybes visada teįkvepia jūsų
J
J
kelių dienų vizitui i Budapeštą.
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Arkivyskupas Poggi, būdamas misiją, pažymėjo popiežius gyVengrijoje, pasimatė su Eszter- į dytojams, ir tepadeda jums at«
gomo arkivyskupu kardinolu m e s t i v^sa, kas gali pažeminti
Lekai ir kitais vengrų vysku- j ū s ų k i l n i ą p r o f e s i j ą )
^^oa
pais: nuo seniau vykstančių * . . . .
,
.
£
nonnaliu darbo kontaktų rė- vienintelis uždavinys yra saumuose, jis taip pat susitiko su j S0** » iškleisti žmogaus gyvyvengrų valdžios atstovai3.
|bę.
beveik žengė į jų stovyklą, Kosto automatas sutarš nimo suklydimai — didesni ir maži — ir $ kaltino.
kėjo savo cinišku pasityčiojimu ir taikliai vertė priešą j Dėl visko jis gailėjosi ir darė tobulą gailestį už savo
gyvenimą...
iš kojų, sukeldamas jų eilėse baisų sąmyšį.
Jam pasirodė, kad tėvo Pijaus ištarme pats DieSusiorientavę, iš kur čia šaudo, kiti atidengė
Į
vas
jam
yra pasakęs, kad jis nėra vertas būti jo ypa
kovos ugnį į jų stovyklą Po valandėlės Kostas sude
javo, ištiktas jų kulkų, pasviro nuo apkaso ir kon tingu įgaliotiniu, tačiau jis pats įsiveržė į tą šventą
kunigystės luomą. Gal čia Dievas ir atitaiso, kas ne
vulsiškai pastūmė savo automatą prie kun. Karužos.
priderėjo.
Kun. Karuža meldė karštai ir nusižeminęs,
Šaudymas pradėjo vis tolti: priešas persekiojo
pasitraukiančius partizanus į miško gilumą. Nutilo ir kad Dievas jam už viską atleistų ir jo nelaimingo pa
tie, kurie šaudė į jų stovyklą, niekam iš jos nebe- sigailėtų...
Šaudymas buvo visur nutilęs. Rusų garnizono ka
šaudant.
Kun. Karuža nebepaisė, kas aplink dedasi: jis jau riai, patyrę du netikėtus ir labai nuostolingus jų ap
tėsi žuvęs tuojau arba išvežtas Sibiran sunaikini šaudymus, buvo labai išgąsdinti ir atsargūs. Kai kurie
m u i Jis jautė, kad jį tuojau nušaus, nes priešas bus iš jų apėjo stovyklą iš šono ir atsargiai stebėjo sto
turėjęs didelius nuostolius — bus įsiutęs ant visų ir vyklą iš tolo. Stovyklos apkasas buvo labai žemas, ir
jį sunaikins... Jo mintimis jau bėgo telegrafišku grei jie viską ten gerai matė: ten buvo tik du vyrai — vie
tumu, lyg kokiame filme, visas jo gyvenimas — tai nas iš jų tikrai atrodė nukautas, tačiau antrasis gu
būdinga mirštančiam. Žmogus pradeda save pamatyti lėjo su automatu prie rankų ir galėjo staiga pasida
teisingoje perspektyvoje ir save teisti — koks papras ryti jiems mirtinai pavojingas. Jie tyliai slinko ar
tas žmogaus teismas mirties valandoje, kai jis pats čiau, savo automatus į jį nukreipę. Jie pastebėjo, kaip
jis truputį sujudėjo. Jie nebenori daugiau rizikos dėl
save teisingai supranta ir pats save nuteisia...
I
to
"svolačiaus" — jie turi padaryti tą vietą jiems
Jis vėl pamatė Ostijos subyrėjimą į mažiausias
i nebepavojingą. Jų vyresniajam davus tylią komandą,
daleles jo Mišių metu ir dabar jam viskas buvo aiš
ku. Žmonės meldžiasi vieni, kunigų netekę. Ne, dar i jie paleido automatų velnišką tarškėjimą į kunigą
liko klebonas, bet ar ilgam... Iškilo rimtas ir giliais Karužą. Daugybės kulkų veriamas, kun. Karuža mo
susimąstęs tėvo Pijaus veidas ir jo sprendimas: "Ne mentui suspurdėjo, lyg norėdamas nusipurtyti — atsi
pakankamai turi išminties". Gal jis čia pasielgė neiš- kratyti ko nors negero...

— Imk mano automatą ir ginkis, kitaip mes abu
žūsime...
/
Kun. Karuža veda sunkią apsisprendimo kovą:
išpumpes automatas varteliojasi ant apkasų krašto,
tiesiog nukreiptas į priešą, net už Kostą iškalbin
giau įtikinėja, kad tik jį paspaustų, ir serijos jo kul
kų iškirs aną baisią grėsmę jiems.
Ne, jis šaudyti į žmogų negali: jis yra kunigas
Žmonių gelbėjimui.. Tačiau gyvybės apsaugos instink
tas ragina gintis ir kaip nors gelbėtis... Jie jų stovyk
los dar nemato, ir toks stipriai gundantis momentas
Karužai užėjo paleisti serijas kulkų į juos, kol dar ne
vėlu...
Pagaliau kun. Karuža apsisprendė geriau pats žū
ti, negu stoti kruvinon kovon su priešu. Jis parkrito
ant žemės, veidu prisiglausdamas prie žemės, kaip
priimdamas savo kunigystę, ir pradėjo ruoštis sutik
ti savo mirtį...
Kostas jau buvo išgyvenęs labai kritiškų kovų si
tuacijas ir buvo tvirtai nusiteikęs kovoti su priešu
iki mirties. Jis sukaupė visas savo jėgas ir prišliaužė
prie ssvo ištikimiausio kovų giakio. Kada prieisi jas nuattnfai?.. Argi taip reikėjo? Kilo įvairus jo gyve
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas Ir Taisymas

M I G L I N A S TV
1977 m. abiturientai prašomi at
siųsti savo nuotraukas ir autobio
J Šeštąjį pasaulio lietuvių skau grafijas Julijai Ignatavičiūtei,
tų sąskrydį, kuris vyksta GtfweH 18102 Neri Rd., Cleveland, Ohio
Paric. Gembrook Vic, 3783 Aust 44119."
ralijoje, K Clevelando išvyko Ma
'
tų seimą: dr. Stepas, dr. Giedrė,
IŠ PARENGIMŲ
Sūnus Ričardas ir duktė Daina; KALENDORIUS 1978 METAIS
Alfonsas Vanagas, Daina Urbai
Sausio 6 d. prof. dr. V. Skrupstytė, Linas Puškorius ir Vladas
kelytės
paskaita DMNP mažojo
Bacevičius — kelionės vadovas.
Prie šios grupės prisijungė ir Ve je salėje.
Sausio 22 d. Abiturientų balius
rutė ir Vflius Nfkštėnai, vykda
Lietuvių
namuose, rengia skau
mi aplankyt: savo dukros Lore
čių Aušrinės draugovė.
tos Petraitienės.
Sausio 22 d. sekmadienį Klai
Išvykstantiems
buvo suruoš
pėdos
atvadavimo minėjimas Lie
t o s išleistuvės, kuriose pramogi
tuvių
namuose. Rengia karinin
n ę daų" atliko Daina Urbaitytė,
paskambindama kanklėmis, Al ko Juozapavičiaus šaulių kuopa,
fonsas Vanagas pagrodamas klar talkinant Žalgirio šaulių kuopai.
Sausio 28 d. šeštadienį studen
netu' ir Gerardas Juškėnas paro
tų
ir moksleivių ateitininkų tra
dė skaidrių iš jų kelionės po
Australiją ir puikų skaidrių mon dicinis literatūros vakaras Lietu
tažą iš 1968 m. Tautinės skau vių namuose.
Vasario 4. D. Pilėnų tunto skau
tų stovyklos.
Po ilgos ir gan audringos ke tų tėvų komiteto rengiamas tra
lionės klevelandiečių su kitais dicinis blynų vakaras.
Vasario 26 d. Lithuanian Viskautais laimingai pasiekė Aust
llage,
Inc. metinis akcininkų su
raliją ir sausio 15 d. grįžta Clesirinkimas.
velandan.
Balandžio 8 d. Grandinėlės
PROPDR. V. SKRUPSKELYTĖ
25 metų sukaktuvinis pokylis Slo
sausio 6 d., penktadienį, 7:30 vai. vėnų salėje.
Krak. Dievo Motinos N.P. mažo
Balandžio 23 d. Šv. Kazimiero
joje salėje kalbės tema: "Lietu lituanistinės mokyklos šventė —
vos vaizdas prancūzų literatūro vaidinimas Dievo Motinos N.P.
je**. Paskaitą rengia Ateities klu parapijos salėje.
bas, ir visi kviečiami dalyvauti.
Balandžio 29-30 d. Ateitininkų
ABITURIENTU BALIUS
šeimos šventė.
Gegužės 7 d. Sv. Kazimiero li
įvyks sausio 21 d.,
šeštadieni,
tuanistinės
mokyklos
mokinių
7 *3Q vai, vak. Jį rengia vyresnių
jų skaučių Aušrinės draugovė, Pirmoji Komunija.

2346 W. 69th S t , t e t 776-1488
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IŠVYKO AUSTRALIJON

i n M i n m i

PAOK AtJE F.XPRJESS AOKMOT
M ARU A NORMKIENft
Clevelando Neringos tunto vyr. skautė Daina Urbaitytė vyksta į Aus
traliją, kur prisidės prie programos atlikimo
Nuotr. VI. Bacevičiaus

KIEK MES ESAME SENI AR JAUNI?

SIUNTINIAI | LIETUVA
prekes. MafetfM lt
SS06 W. N St, Ohloaco, m.
TEL. — WA S-S7SV

B I A L

E8T A TU

VY&AI m

M0TBtT8

2-jų botų mūrinis namas Marųoetto Pka. į vakaras nuo Kedzie.
Geram setovy. Gera kaina. Skam
Tromediate opeoings tor mature
bint p© 6 v. v. teL 778-1581.
dependaMe people to inspect dinette
furaiture at assemMy lines.

Fiirniture Inspcctors

TIK SAVŲJŲ TARPE

Good rtourly rate, steady work
Esperoeoce aot neoessary

ąuette R a Naujas gazu šildymas.
Na«§ atiduoda už 38,8000.
!>-•. Ita. Į • M a n

įt

frtt^^fe

tft n u ^ M

^aAVAA

Ir g m f M Centr. ore Šildymas ir vė
sinimas, įrengtas beismentas ir kiti
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioj*
gatvėje. Marųuette H». $29,900.
MOTM. s-ta —*»>«— • kamaarSv 2
auto mflro garažas. Gabia, raski gaH
MII atnaujintas. Marquettt Pks. Kai
na 925,006.

Apsiy n person.

iKHisus fmmmm
6517 So. Central Imi
TeL — 458-1585

Mac Ax- sų tikėjimas, taip seni, kaip mū MiiHuiiiimiiiiiniuiMfimiiiimHtHiuin
sų abejonės, tokie jauni, kaip mū
Pke. $25.790.00.
OOOK — SHORT O B D E ą
sų pasitikėjimas savimi, tiek se
10 tetų
KILIMUS
IR
BALDOS
Mušt have exper'ee in Italian
''Jaunatvė nėra vien tik gyve ni, kiek esame kupini baimių,
aoie £22400 metinių pt}am%
Plauname Ir vaškuojame
food and brofler. Nights, full or
nimo laikotarpis, ji yra gyveni tiek jaunatviški, kiek turime vil
vteų H M . grtndh.
part time.
mo būdas. Jos esmė neglūdi raus ties, ir tiek seni, kiek pasiduoda J. B U B N Y S - T e L B E 7-5168
as
—
tai
atradtansa.
vuose skruostuose, skaisčiai rau me nevilčiai. Kiekvieno žmogaus
CAPIZZIS KESTAURAMT
iiiiiimniiiniHiHiinii
donose lūpose, arba lanksčiuose širdis išlieka
•140
W. North A ve.
88»-2l00
atvira
pasaulio
keliuose. Jos esmė slypi valios sampratai — kol mes į save pri iiiiitiMiiiiiiiiiifiitiiiiitiiiiiMiitiiiiiiiiniir
J vulTrŲ prekatj
polėkiuose, jausmų audringume imame grožio, vilties, drąsos ir
VYftAI
ir šviežume. Ir prigimties stipru •linksmumo nuotaikas, tol mes ir OOSMOS PARGELS
me. Jaunatvė nešasi
būdingą esame jauni. Kada mūsų ryšiai
SIUNTINIAI Į UETUVJį
drąsos pergalę prieš bailumą, su pasauliu sumenkėja ir ant SSSS S. Halsted •fcįffjĮMMO, m.
W. «»tl» St., Obloaca, HL
nuotykio ilgesį prieš patogumų širdies užgula tamsus nusimini 8601
TaleC: sa&-S?tT —
U L L T I lt R
meilę.
Niekas netampa "senu m o sniegas, ji suledėja po sunkiu
Vytautas Valantinas
fsr a 8fcalri>s OL
vien dėl išgyventų metų skai cinizmo ledu, tada, ir tik tada, 11111111111111111111111
Bsperiesoed. Bandy man knowčiaus — žmogus susensta tik at mes pasidavėme senatvei".
2621 Wtst Ilsi Strael ledge.
Mušt be willing to work
sisakydamas savo idealų. Metai
f% — a»% — se«
hAtf-daye
oa weekenda.
Salary
TeL 737-7201 m 7374134 opos. CaU —
tegali suraukšlėti odą, bet atsi
ai apdraudę
Vertė R. K. Vidžiūnienė
Mtto
pas
žadėjimas savo siekimų trėžia
FRftNK
ZAP0LIS
ff78-3870 9:00 to 5:00 p. m.
raukšles Į pačią sielą. Vien rū
Ik«k(l
),
pesčiai, abejonės ir nepasitikėji
akrypaa.
Naafcs
ikuyntM.
— Popiežius Paulius VI pri
30 p.
Tuojau
HELP WANTED —
mas, vien baimė ir ilgų metų vačiose audiencijose priėmė tri
tr
nusivylimas tėra našta, kuri pa jų kraštų — Malawi, Indijos ir
LIVE4N HOUSEKEErak
lenkia galvą ir sugrąžina kadai-"{Italijos " —
ambasadorių prie wmtniit!HiininnimwwiHrini
For Dr*s famiry. Some child care.
se išsišakojusią dvasią atgal į {Šventojo Sosto
skiriamuosius
SIUNTINIAI f UEIOTft
2 school age chiktren 7 & 9>, Qwn
dulkę. Koks bebūtų metų skai- raitus.
ir k i t u kraltuj
2351W.63idSt f 436-7S78 room, bafli, A T. V. Good salary &
čius, kiekvienos būtybės širdis
home for rigbt person. References.
jnODTJSSKAA,
tesineša nuostabos meilę, nepails
Some English necessary. lincolo
tantį pasipriešinimą įvykių tėk xx*ooooooeooooooooooooooo<
frark area. M4-C145
mei, joje tebespinksi vaikiškos
EKPER'D WAITRESSBS
sielos
žingeidumas
ateičiai," NAM| APS1TVARKYME
iiiiiiiiiiiniiiiniii
k% perstatyti. Įiakįiill.
Full or part time. ExcelL workdžiaugsmui ir gyvenimo žaismui.HAMŲ APŠILDYMAI
VMaJa ar tt lat*o
Mes
esame
tiek
jauni,
kaip
m
u
Ir
iajf corjditiona,
•globojant LB Ohio apygardos
Visuomet eta Jun»
Gegužės 21 d. Sv. Kazimiero
«w. PteJsi
m
patylimu,
at
pristsamą
kainą
pa
WTV
mvmtimts
valdybai, Lietuvių namuose.
lit mokyklos mokslo metų užCAPCZTS RESTAL1UNT
po 6-toa v. v. vacaro
Pakvietimai po 10 doL suaugu- Į baigimas,
«140 W. North Aveu
889-2100
A. BANYS — M . 447-89M
šiems ir jaunimui ipo 6 dol. gau- j
«B
VJL
VJ006000000000000000000000
4IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
S 0 P H I E BARČUS
narni pas Juliją Ignatavičiūtę,
teL 486-2446 arba pas Rasą Pet
BADUO &ETMOS VALAJttDOg
LB CLEVELANDO
mminnruiiinmmiminiiHiHiumitmm IUIHIIIMIIHIIIHirHI|IMaUHUIMIt««Mi
raitytę, tel. 531-1058.
Visos programos B WOt»A.
APYUNĖS VEIKLA
Local apartment complez needs
l A C I T l H U I
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
. Visi Clevelando ir apylinkių
full time clening help in baUways.
Vonių, virtBvis stekų ir vandens
ŠĮ mėnesį apylinkės valdyba dienio iki nani-tadienio 12:30 —
išsiuntinės laiškus visiems apy 1:00 vai popiet. — Šeštadienį ir HMytuvy spaeislistai. Virtuvės ir
Mwme 755-3740
linkės lietuviams, kviesdama su sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 •. ryto. K0«ios kabinetai. Keramikos ir k t
ptytel^.
Glass biocka. Sinkoa
Tek*.:
HEmlocb
4-242S
simokėti metinius solidarumo įna
JiMrtįUI lavaJcanl eioktra. Kreip
1480 A. M.
šus, o taip pat prašydama savo
e
i ttso 7 Iki 8 vml ryto arte po 6
7U9 8. MAPLEWOOD AVK.
(Atkelta i i 2 pwL)
aukomis paremti Bendruomenės
« s l vak '
CHICAGO. BUL.
8KBAPTNAS — 836-2960
^fetiĄo ir\k'dtūrčfe;d*rbus. Au281o WEST 64TH S^TEKET
agie pasidavfmą/ Tik šio *"")£nmimunumniiiiMiiiiiiHi
48 Ir Ttoct. fl kambrfm
***rm
k'a. peikimas.* Sems ^gy/ryttriiairis
Išnuomojamas 2-ju miegamų
ro_. jorestižasi.% nuo to. nulaikė,- jr
mūras. $28,000. ^ -s.
' ^•.
t%Kiląfa$ tiį^o* buft'"vVkdofhaĖs
butas. $195.00 mėn.
kiek atsigavęs jis- lairai p e n k t i
iiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiimiiiiHimiimiiMii « h- Hotasa. • k v a 3
T97J ni. rugsėfor"mėhesį,.'.' bet
beismentas. $8&£0O.
setą $ — 2 ir tapo Australijos
apyl. valdyba nenorėjo sunkin
M o K S r & PO AGUE j
n ir Fairneld. 4 mtąpm
meisteriu.
ti aukotojų naštą tuo metu, kai
8ERENAS
perkrausto
baldus
fr
tfL — 239-6990
$31,000. ^ ^ ^
LAAA LAIKO LAAAI..". Dfaifaoja komp. Jono* Gaidelis
" Pridėjęs 20,000 dol. prie jau lai paramos buvo -prašoma ateiti
kitus daiktas. Ir i i toli miesto |aV 42 Ir .Ca*S|ftaB» Medtaris 2-rt
(Brocktono
mišrus
choras)"
stereo
dimai ir pilna apdraada.
V/2 kamb. tetas. Naujai
mėtu 230,000 šiais metais ir vien ninkų kongresui ir "Kūlgrindos"
po 4 kamb. $21,000.
TEL.
—
WA
5-806S
dekoruotas.
Skalbykloj plovimui
tik iš turnyrų, Vytas šiuo metu gastrolėms.
m tt W i * t e a w . Medmis 2-jrj teta
Malda už tėvyne, Tėviškės hmkai. 2otelė lydėjo. Ant
intllllllllll
mažom
ir
džiovintuvas.
Geras sui JO 5 kwnt>. $24500.
yra septintas pasaulyje savo lai
kalno klevelis. Augo į)UH—i, Pkrv* lankoj Sieną ir
Bisiekimas. Kreiptis j —
71
hRockwflfl.
Mjjruufc
2-jų
butų.
f
ISTORIKO DR. JUOZO
mėta pinigų suma.
fanlą teL 659-1777
Skiepas. $36.900,
M. A. t l M I t l I S
JAKŠTO PASKAITA
Prieš šį turnyrą
Adelaidėje
a
Ir
fliiiwinii
Vįį
kutų
«0rinis.
DTOOMK TAX HKRT1GH
Autralijos rinktinė, ką tik laimė
$41,500.
G a u n a m a "Drauge"
DLK Algirdo 600 metų mirties
42SO
So. lfcpleirBūd. m. SM-74M 00 ir Artesian. Mūriniu 5 butų.
NLOMIMJTI
tus? pasaulines Davis Cup varžy- sukaktis bus prisiminta apylinkės
Taip
pat
dai*o<nl
VERTIMAI.
Kaina n persiuntimu $ 6 ^ 0
$43,300.
'"
*
OIMlNiV
liltvletl
"bas^aide pres ižo rungtynes pnės vakaronėje sausio 13 d., penkta
PtUETTBfta PRaJTMAI
Dirbančiai moienai mkaungas 34 » l r f r t e > 8 mstų wamo> 2
Amerikos rinktinę, kurią sudarė dienį, 7 3 0 v.v. D M N P parapi
kMoid*
3 butai, ^Į*|^4*|^I, rfisys. Atskiros ii- \ų kamb. butas be baldų, pirmame
V. Gerulaitis ir Tanner. Gerulai jos mažojoje salėje.
twk»e. Marqoette Pko. apyl. Nupma
2 maS. garažai. $86,500,
Istorikas
fld 150 ėA. mėn. Skambint po 5 y, v.
tis įveikė Roche ir Alexander, Ir Jakštas kalbės tema: "Algirdas
77S.1IS7
Amerikos rinktinė laimėjo susiti tarp rusų ir totorių". Šia tema
kimą net 4 —T.
turėjo būti kalbama gruodžio
1* L
4JM8 vVest 6 M Stri
Adelaidės lietuviai suruošė Ge mėn. vakaronėje, bet buvo ati
tmONtS — LAIKAI — DABBAJ
B t M S S IO
TeL — 1 9 I 4 8 M
rulaičiui priėmimą ir pasidžiau dėta dėl didelės sniego audros.
( 1 9 U - 1«27 - 1977)
gė jo laimėjimais Australijoje,kur Visi kviečiami atsilankyti prisi
Midland Savings ap
Redagavo STASYS BARZDUKA9
fis laimėjo tris turnyrus iš ketu minti didįjį Rusijos žemių užkatarnauja
taupymo ir
Išieido ATEITIS Ateitininkų dalpos
1
..
. . ' . * •
. . .
Banaičio •
rių.
namu
paskoh)
reikalais
Fondo tėsomis 1977m.. 216 pust I 8 1 0 T I 1 I I O A S A I
n autoj ą.
visas mūsų apylinkes.
PRANCŪZU JAUNIAI LAIMI
Kaina m persiuntimu $2.90. Ufea*
PENSININKU KLUBO
Dėkojame Jums ui
kymus siusti:
SUSIRINKIMAS
Kasmet Floridoje Kalėdų šven
mumis parodytą pasiti
V U 4 H A S JTODOKA
kėjimą. Mes norėtume
DRAUGAS. 4545 W. 63rd 8 1 ,
5fq mero vyksta didžiausias pa
Metinis Liet. Pensininkų klu
Dainuoja Cbicagos lietuvių Operos
bdt; Jums naudingi ir
saulio jaunių tenisininkų tur bo susirinkimas kviečiamas sau
choras, Dana Btankaityte, IdarfsCTMCSICO, OL 00828
ateityje.
nyras —komandinis ir individu- sio H d., trečiadieni, 3 v.p.p.
rita Momkftene, Aldona
SLtNlS. Amerikos geriesiems jau Dievo Motinos Nuolatinės Pa
• U ) A > ASHOCtATION
no. Stasys Baras. Groja
0d I40.0M.0A
iiiiiitiiiimiiniint
4040 Aranar Avssoe
nių žaidėjams pergreit pasidarant galbos kavinėje. Bus renkama
orkeairss. Diriguoja
FRANK ZOGAS,
fttesgo, 0L 908S
ANDBIUB ROSIMAS
Kuiiūnas.
profesionalais,
$as
varžybas nauja klubo valdyba ir revizijos
Presidsnt
Tai kapitalinis veikalas — Mark- Pulki kalėdine dovana. Albume 3
254-4470
a
w
laimėjo prieš penketą metų, kai komisija. Bus duodami karšti už
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SU A. A. DR. VALINTINU BAGDONU
ATSISVEIKINANT
Ai: liūdnesnio kas būti galėtu liuvgkij centru, toli nuo drauLž h lamą žmogaus Siojjg^. Vel reikėjo prisėsti prie knynakty? Pi ir ve.ėl laikyti egzaminus ilfiJo gimimas toks ilgas ir lėtas, nois valstijos leidimui gauti.. Tvir
O mirtis — nelaukta ir staigi. ta Valentino valia ir užsispyri-'
Vytautas Mačernis mas viską nugalėjo, rįbfs Illi
Ketvirtadienis, 1977 m. gruo nois valstija labai nenoriai įsilei
džiu 1 diena 9 vai. yak. Eilinė džia gydytojus iš kitų Valstijų.
darbo diena. Tik grįžus iš darbo 1962 m. pasistatė.tnbdėrnią ma
Jf BfcVilgant vakariene, suskam žųjų gyvulių ligoninę, 10919 S.
ba tėlefdrias. Birutė Bagdonienė Cicero AVR, Ofrk Lavrn, Illinois
skambia* ij Palos Commtrnity ffaBurb'tn ArHmal Hospital, kur
lrgtatfnės, Jcad tą vakarą 6 vai. 30 šeTcmingai vertės praktSča iki pas
mM Valentinas blogai pasijuto kutiniųjų gyveninio" valaiiSų.'
dafbe< su stipriais skausmais krū Darbas pfiv*€fojf ligoninėje nė
tinėje ir yra paguldytas ligoninės ra lengvas.- Pareikalatifjf Ilgų dar"emergency" kambaryje kritiš Bb valandų ir įtėtfrptų nervų.
Lyg nujausdamas savo likimą,
koje padėtyje.
Valentirias
nusprendė, kad jau
Ši žinia giliai sukrėtė mūsų
yra
nusipelnęs
lengvesnio gyve
ieim%, nes esam artimi draugai,
Kolegos. Įsiviešpatavo namuose nimo ir porą mėnesių: prie? mir
mirtina' tyla. Ant stalo aušo ne tį pardavė ligoninę mūsų jau
baigti -valgyti vakarienė. Vis kaž- nam kolegai ėr. K. Latožal, kuris
Ka"fp nesinorėjo tikėti, nes tik turėjo peririiti praktiką iruo šių
o r i s ptjrą dienų kalbėjomės te- metų sausio ! dienos.- Tačiau li
letdnti, bttvo geros nuotaikos, ir kimas paskubino, ir dr. lCXatoža
niįdcaš nebūtų patikėjęs, kad tai perėmė Suburban Artimai Hospip«slHrfcmiš pasikalbėjimas. Pafha- tal lygiai vienu mėnesiu ankš
ftt slinko ilgos laukimo valandos. čiau.
iB mfri. po 12 vėl telefonas. LauTaip užbaigė a. a. Valentinas
Jatt geresnės žinios. Deja... skaūš- trumpą, jrainj if audringą gy
&6 prislėgta Birutė praneša, kad venimo kelią, kuris kartu btrvo
Jftt V i l e n f e i nėra: Nežiūririt trHėfas if ftfttrrms. Jo* kūnas buvo
•feų. mediciniškų priemonių, Šir pašarvotas J. Evans laidotuvių
dis amžiams sustojo. Taip ba'igė koplyčioje, kur buvo gausiai drau
Valentinas žemišką kelionę. Jo gų if pažįstamų lankomas, o jo
gyvenimu keKas buvo trumpas, karstas skendo gėlėse. Visi reiškė
Be* audringas. Ir ši«ndiėn, ra-|į$ią iriuėjatttą liūdinčiai žmonai
Saift paskutinius atsisveikinimo dėl peranksti iškeliavusio myližodžius su artimu draugu if kole tab vyrO, mi«k) draugo ir kole
ga, noris! trumpai žvelgti į Va- gos, tauraus lietuvio.
lentifio biografiją.
Sętmadiėni, gruodžio 4 d., įvy
fc. a. Valentirias Bagdonas gl- ko koplyčioje atsisveikinimas, k'ūM§ 1929 m. blržėKd 16 d. Zara- r| stforganižato Vėte'ririafijos gy
sttose', kur Ir leido nerūpestingas dytojų draugija išeivijoje. Pir
jaunystės dienas. 1938 m. b&& miausia kalbėjo draugijos pirmi
Zarasų aukštesnę komercinę gim riinkaš df. K. Kaniauskas, neš a.
naziją. Tėvų meilė, lietuviška
aplinka formaVo jauno .Valenti su Valentirias buvo aktyvus drau
no dvasią, ugdė meilė savam gijos ir ilgametis valdybos narys.
krjfitm, savai tautai: Tais pa*
čiais » 3 8 m. fudent įstojo į ka
ro mokyklą Kaune, kurią baigė
atsargos leitenanto laipsniu. Tai
bflfftr 14-tt>ji laida, paskutinė ne
priklausomoje Lietuvoje. Užėjus
pirmajai rusų okupacijai, Valen
tinas 1940 metų rudenį įstojo i
Veterinarijos akademiją Kaune,
ktrr ir prasidėjo mūsų pažintis,
artima ir nuoširdi draugystė, ka
ri lydėjo iki paskutiniųjų Valėnfcrio gyvenimo vaiatidiį. ufėjusi
ISko atfcfra ir antroji, okupacija
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I DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. sausio mėn. 6 d.
SEKOV&S MIESTĄ
pusrjočiams visi buvo pakviesti i
Niko's restoraną.
Italijos archeologus sudomi tėjo IV a. prieš Kristų. Kasinė ste, šiaurės Prancūzijoje, svar
Taip užvertėm paskutinį a. a.
no didėlė tuščia kalva Albenjos jant visur randama aiškių su stė trečiasis Vakarų Europos
Valentino gyvenimo istorijos la
upės pakrantėje. Groseto pro griuvimo ir gaisro pėdsakų, i š stačiatikių Bažnyčių atstovų
pą. Skaudu skirtis su mylimu šei
Vėliau
paaiškėjo, jų archeologai sprendžia, kad kongresas. Kongrese dalyve*)
mos hafiu —vyru, skaudu skir vincijoje.
kad
mokslininkai
neapsiriko:
miesto žuvimas susijęs su ro apie 700 stačiatikių Bažnyčių
tis su artimu draugu, geru nuo
jau
pirmieji
kalvos
šlaitų
kasi
mėnų antplūdžiu.
jm.
širdžiu kolega. Neinažesnį skaus
j narių iš Belgijos, Vakarų Vo
nėjimai
buvo
sensacingi
—
pa
mą išgyveno ir senutė motina toli
STAČIATIKIŲ KONGRESAS kietijos, Olandijos, Didžiosios
pavergtoje Lietuvoje, nes kas gali į sirodo, kad čia senovėje kles
"Bažnyčia — Pasaulio širdis", ; Britanijos, Prancūzijos ir kitų
būti skaudžiau, kaip motinai lai tėjo etruskų miestas.
Bekasinėjant
šią
kalvą
ir
—
tai tema, kurią Amiens mie Vakarų Europos kraštų.
doti sūnų. Bet gyvenimo aplin
kruopščiai
tyrinėjant,
rasta
ke
kybės ir okupanto pančiai neleido jai dalyvauti sūnaus laidotu lių kilometrų ilgio išorinė siena
su trimis vartais. Miesto bū
vėse.
..."
Tragiškai žuvus
Taip pat Valentino norai ir ta gerai suplanuoto, su grįsto
A. a. dr. Valentina* Bagdonas
j svajonės grįžti į numylėtuosius mis gatvėmis, patogiais ir tvir
tais akmeniniais namais.
Toliau žodį tarė mums giminin Zarasus neišsipildė. Tad ilsėkis
Be to, atkasta tūkstančiai
Venesueloje, jo sesutei BIRUTEI PRAXAPEHEI.
gos profesijos, lietuvių agrono ramybėje, mielas kolega Valenti įvairių radinių. Vienas nuste
nai,
svetur,
toli
nuo
gimtųjų
na
mų sąjungos vardu jos pirminin
vyrui JONUI ir seimai ir kitiems artimiesiems
bino net prityrusius specialistus.
kas A. Šahtafas. Agronomus ir ve mu. Ir- pasktffroį atsisveikinimo
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Tai aukų slėptuvė, prikrauta
terinarijos gydytojus visada rišo žodį rorėčiau baigti poeto Myko
bronzinių ir molinių figūrėlių,
glaudūs nė tik profesiniai, bet ir lo Vaitkaus žodžiais: "Niekados,
Sofija ir Stasys Džiugai
įvairių
žmogaus kūno dalių "mo
draugiškumo ry?iai. Todėl vie niekados nebeišvysiu Tavęs...
nos organizacijos džiaugsmas bu Niekados, niekados, koks tas žo delių" — terakotinių galvų,
vo abiejų, vienos skausmas ir liū dis gilus... Pergyvensiu dienų rankų, kojų, pėdų, širdžių ir t. t.
desys buvo lygiai skaudžiai išgy vargingųjų eSes, Ir amželis pra Šios dovanos dievams buvo do
vanojamos, matyt, prašant iš
venamas abiejų. Ir čia A. Santa- bėgs — nebeišvysiu Tavęs...
gydyti Ugas.
ras savo ilgesniarnę jautriame žo
Manoma, kad šis miestas kles
Dr. Leonas Kriaučeliūnas
dyje prisiminė Valentiną, kaip
gerą, nuoširdų draugą, gerai pa
siruošusį profesijoje ir apie tą
LAIDOTUVIŲ DIREKTOBUI
spragą ir skausmą, kurį jis paliko,
iškeliaudamas negrįžtamai. Žo
00VYDAS P. GAIDAS Ir GEftALDAS F. iAIMID
dį tarė ir karo mokyklos kariūnų
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aspirantų 14 laidos buvusių gink
lo draugų vardu V. Masiulis, o
A. A.
4330-84 So. Califarnia Avaaat
kurso draugų vardu jautrų, gra
Telefonai LA 3-8440 ii LA 3-9852
žų" prisiminimų žodį tarė dr. P.
KAROLINA ANKIENE
Švarcas iš- Mascautah, Illinois.
SMILYTE
4605-07 South Htrmitage Avansą
Skaudžiausias ir jautriausias žo
Pagal pirmą vyrą Surgautienė
TeleTouas — Y W s 7-1741-2
dis teko tarti artimu šeimos drau
Gyveno 723* S. R6ckwdl St, Chicago, m.
gų vardu A. Ruibiui. Gal teisin
Pb' sunkios Bgos mirt saus. 4, 1978, 8 v. ryto, sulaukus senatvės.
Oin* Lietuvoje, Ukmergės apskr., Nidokių parap.
gai pastebėjau, neš ir pats kalbė
Pasitiko dideliame nuliūdime duktė Bronė Galeckienė su vaikais
tojas prisipažino, kad nepasitiki
Audrone
ir Augustu ir jų šeimos, giminaičiai Stasys Mažulis su
Savo iškalbumu šiuo taip liūdnu
šeima, sūnėnas dr. Vacys Dragūnas su šeima, mirusių seserų: Samomentu if turi skaityti S rasto'.
tellėfles, Kapoctenes ir Dijokienės vaikai su šeimomis, ir Seselė Te

A. t A. VIDMANTUI

EUDEIKIS

.

Gruodžio 5 d. a. a. Valentino
Bagdono kūnas lydimas didelio
būrio draugų ir pažįstamų po
gedulingų pamaldų ir jautraus
kan. V. Zakarausko pamokslo bu
vo palydėtas ir palaidotas Sy. Ka
zimiero liet. kapinėse. Laidotuvių

I

resė Banek, kazimieriete, visi gyvena JAV: Lietuvoje liko velionės
sūnaus žmona Bronė Surgautienė su vaikais ir proanūkais, sesers
duktė Genė Dapkevičiene su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. Western Ave.
Laidotuvės {vyks šeštad., sausio 7 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus at
lydėta J SVt M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks pamaMos u i veBottfts stelą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero
lietuvių kapines.
NuotirdZiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da-

Mažeikai Evans
•

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN A/E
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h^do'Wiriw s4u*^feu*«i Katr-

mHBVhsmm imm ***'Ąto tftfainVs'$i# faunai išskyrė,
* # l # m . vėlstrših^^okietifBfe^TTaiifiov ėiyjėt Visermarljes
auKRbfoJe mokyfelbfė, kur vėl fcarttt Baigėm studijas if apgynėin
dfofcforittus. Baigęs Stadijas, VaJftnttha's apsigyvėto amerikiečių
a»rkįe, ktir susipažino savo būsiIną fmoną Birutę Korsakaitę ir
1948 m. Kalėdų rįttmą dieną » kire seimą.
1949 m. liepos mėn. atrafiavo
| Ameriką ir pradėjo ruptniis gau
ti darbo savo pamėgtoje prolesijoje. Pradžia nebuvo lengva. Tų
paėrtf metrr rtfd«-l buvo priim
tas į universiteto Department of
Animal pathoiogy —Pataro^jos
departamento asiatentu. Ten dirbflarhaš mokslinį darbą, 1953 m.
padarė Amerikos §taS*atit €3nlkge Master^s dėgreė — patalogijos
ir bakfėriologifoš srity^. Tai be
ne vienintelis lietuvis veterina
rijos gydytojas išeivijoje turėjęs šį
diplomą. Bet ir čia a. a. VaJ^ntiflai riėpąsftenklno igytu dipiamti
ir moksliniu darbu, jį viKoįo žalio
sios pievos. Tais pačiais 1955 m.,
[jfiaikęs MisJbur! vai$rijc4 e » i m i '
tius, pradėjo* vefsns' didliųjų įyvnlių praktika WellsviM#* MissoHrri.
. ,
Nenurimo ir ten, toli nuo liey
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MieUi Burnytei

t A. KAROLINAI ANKtENEI
velku* įtiktą p.
CA1XCKIENC ir artiimiosius nuoširdžiai užjaučiame ir karta bfidime.
Umi it $Ęįimmi$* J. Vtdtflii

•

Boston, Massachusetts.
k l r ė sausio 4 d., 1978, 10 vai. ryto.
0 k B l Ltebrao>.
Kūnas pašarvotas Dirsa koplyčioje, 51 Providence
Streexf Woreestet, Mass.
Laidotuvės Jvyks šeštad., sausio 7 d. iš koplyčios bus
atlydėta j Sv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioje 10
vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą Po
pamaldų bos nulydėta į Notre Dame kapines.
duktė Mta Ir
Macratrsfllfc

nuliūdime: Vyras Aleksandras Lileikis,
AHsnas Valinskai, anūkė Irena, duktė Aldona
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X Blaivėti reikia tvarkant
viškąją laidą. Lapkričio mėn.
savo būdą. Šia tema bus 496-ji
J. k. VALSTYltSE
latvių žurnaluose buvo išspaus
i Alvudo radijo paskaita šį šešta— Jonas HJrsh, buvęs mo
dinti vertimai iš lietuvių kal
. dieni, 9 vai ryto, Sofijos Barkytoju Lietuvoje ir Vokietijoje,
bos:
žurnale "Treji Vartf* 61
kus šeimos radijo valandos
lankėsi Phoenuce. Kartu su juo
nr. Alės Rūtos navelė "Po an
' metu.
buvo atvykusi ir Nelė Gurskygelų sparnais", žurnale "Ala
X Vytautas ir Aldona šoiiūtė - Lesiak iš Providence, R. L,
Žurnals" ("Amerikos Latvių
:
nai, Lemont, 111.. ž nomi prekykur ji yra lietuvių parapijos
sąjungos žurnalas") 21 nr. Bi
X "Draugo" atkarpoje šian- bininkai ir lietuvių visuomenės
šeimininkė. Abu jie buvo kun.
rutės Pūkelevičiūtės "Rauda",
dien baigiame spausdinti tęsinį veikėjai, atnaujindami prenumeA. Vaikiškos svečiai. Iš Phoeanksčiau "Trejų vartų" 57-58nixo jie išvyko j Californiją.
"Tarp gyvenimo ir mirties", o ratą, atsiuntė 50 dolerių ir tuo
69-60 nr. nr. buvo išspausdin
— Dr. Stanley Šankus su šei
rytoj pradėsime spausdinti R. ! gražiai parėmė dienraštį. Jiedu
tas B. Pūkelevičiūtės "Kaip
ma prieš Kalėdas iš EdmontoRaslavičienės kelionių įspūdžius', skelbiami Garbės prenumeratoArvi8 išėjo į žmones", vertimas
nais. Pažymėtina, kad jie pa
no, Kanados, atskrido į Phoeiš Rumunijos.
su latvių dailininkės Baibos
remia "Draugą"' dažnomis pro Melbourno parapijos sekmadienio mokykla užbaigusi mokslo metus. Sėdi iš kairės: tėvų komit. pirm. M. nixą. Ark., kur pirmiau buvo
Kalninios
iliustracijom. 19SF8
X Lietuvių skautų.-oių VI
gomis. Už viską esame labai Kaulėnas. mok. A. Stasytis, kun. Pr- Dauknys, mok. A. Šimkus, Irena Tamošaitienė, mok. globėjas kun. pirkę rezidenciją. Ateityje dr.
Tautinės stovyklos Australijoje
Pr. Vaseris, mokyklos vedėjas Pov. Baltutis, R. Savickienė, mok. Jonė Žitkevičiene, mok. Aldona Sadaus Sapkus mano čia pastoviai ap m. "ALA - Zurnals" išspaus
dėkingi.
kienė, mok Dona Sadauskaitė, A. Savickas, mok. D. A ntanaitijBiė, mok. O. Rukšėnienė
dins B. Pūkelevičiūtės "Grįži
iškilmių programa, kaip telefoX Izidorius Vasyliūnas, Sosigyventi. Jie yra odontologi
mas" vertimą latvių kalba. Visi
nu iš Australijos s. Regina Ku- m e p v a f e ? M a g g
finomag
muzi.
jos daktaras.
vertimai J. Zarinš.
čienė pranešė, bus perduota i š ' j ^
— Phoenixo, Ariz., lietuvių
sveikindamas ''Draugą"
Melbourno radijo stoties (Radio
kūčiose dalyvavo 45 asmenys.
Naujųjų Metų proga, atsiuntė
VOICKTUOJE
Australia Overseas) šį šeštadie
— Augustina VengeHenė pir
10 dolerių auką. Labai ačiū.
nį, Greenwicho laiku 01,40 ir
— Bremeno miesto ir apyimx B. ir N. Kašinskai, West PASVEIKINTAS PROF. AD. meno istorijoje ž.'nomų dailinin- kevičiai, uolūs lituanistinių mo miau gyveno Cicero, BĮ, vyrui
12.40, trumpomis radijo bango
VARNAS, SULAUKĘS 99 M. kų. Titianas, seniausias už vi- kyklų mecenatai, visada išleis- mirus, persikėlė į San Crty, kių lietuviai lapkričio 20 d. pri
mis (SW) — 31,32; 19,58 ir Henriette, N. Y., dėkodami už
AMŽIAUS
sus Renesanso dailininkus, te- tuvių vakarui nemokamai duo- Ariz., iš kur retkarčiais atvyks siminė Lietuvos
16,86 metr. Chicagos laiku tai šventines korteles, atsiuntė 10
atkūrimo
59-ąsias
sulaukė 89 m. amžiaus.
da gražias staltieses stalams ta 1 lietuviškas pamaldas.
būtų — penktadienį, 7:40 vai. d°*- auką Dėkojame.
Dailės veteranas prof. Ado
— Kum. Juozas Domeika, pa Evangelikams pamaldas atlaikė
Marija Varnienė nuo praeitos uždengti. Stalus dekoruos savo
vak. ir šeštadienį — 6:40 v a i
•lot- Dauparas, Chicago, mas Varnas, gimęs Naujų Me vasaros tebesirguliuoja. Dabar lėšomis Regina ir Vladas Andri- stoviai gyvenąs Tucson, Ariz., senj. A. Keleris, katalikams —
ryto. Radijo klausytojai, tu- Dl.. įvertindamas
'Draugo" tų dieną, išvakarėse buvo pa
prieš Kalėdas buvo gavęs labai kun. dek. V. Šarka. Po pamal
tintieji trumpų bangų priimtu- į p a s t a n g a s st i P rinti lietuvybę, sveikintas kolegų dailininkų ir namie juda ratukuose ir su ke-' jauskai.
sunkų širdies priepuolį. Gana dų jaukiame pobūvy apie pir
-a WirTii.lt r » i f t i i U l m i n ė - i p a s k ^ ė ^ ^ i ū didesnę au- draugų. Visas būrys Varno turkoje "lazda" -kėde. Abu į Lietuvių tautinis akademinis ilgą laiką išbuvo ligoninėj. Da muosius mūsų
kariuomenes
tas transliacijas sugauti.
gerbėjų atsilankė jų namuose, Varnus stropiai prižiūri — glo-! sambūris j a u septyniolika metų bar jaučiasi truputį geriau, bet būrius ir jų žygius kalbėjo sai ką. Nuoširdžiai dėkojame.
boja Dome Petrutytė ir kitos remia institutą tūkstantine. Ir
3721 W. 65 gatvė.
x Cicero LB apyL rengia I
ruošiasi širdies operacijai, kuri į vanoris - kūrėjas K Jocys. Višiais metais jie savo duoklę jau jam bus padaryta sausio pa sus vaišino jaunavedžiai HSdė
kultūrinę popietę šį sekmadie- į x Aukų "Draugui" atsiuntė:
Solenizantą, Čiurlionio Galeri ponios.
Ta proga susirinkusiems inž. paskyrė. Tai nuoširdūs mece
nį, sausio 8 d., tuoj po lietuviš Juozas Cibas — 4 dol., Elegi- jos, Inc. krikšto tėvą, garbės
Vaišnoraitė-Hess ir K. Anevijus
Kaminskas
—
3
dol..
J.
Ži
Adomaitis, Čiurlionio galerijos, natai,' uoliai besirūpiną šia švie baigoj.
irmininkj
ir
kos sumos, parapijos salėje.
Visiems dė-1 P
*
direktorių sveiki Inc. pirmininkas, paskaitė pa
— lietuviai rašytojai latviu čius. Gražiu žodžiu jaunavotimo
institucija
Šis
sambūris
Programoje dalyvaus "Draugo", linskienė — 1 dol
no kan. Vaclovas Zakarauskas,
literatūroje. "Jauna Gaita" 116. džiams padėkojo ir įteikė do
redaktoriai. Bronius Kviklys kojame.
inž. Domas Adomaitis ir dail. dėką, gautą iš Smithsonian In- i r >rra p a g r i n d i n i s instituto re- nr. išspausdinta recenzija apie vanas kun. dek. V. Šarka ir K.
skaitys aktualią paskaitą tema • x Moteris reikalinga prižiū- Jonas Tričys — Čiurlionio ga- stituto. Washington, D. C, u ž | m ė j a s Institutas paramos gau- AL Barono "Mėnesienos" lat- Jocys.
3R&
"Tarptautinės konferencijos ir į rėti 2V2 ir 4 metų vaikučius lerijos. Inc. vardu, daiL Mikas padovanotą dail. Povilo Puzinoj n a i r a a a ^gio S t a n k a U B
Lietuva", savo dar niekur ne- į Marąuette Parke. Skambint po Šileikis — Lietuvių Dailininkų paveikslą "Laivai". Būdinga, i f o n d o per Lietuvių Fondą,
lyvaudami absolventų išleistu sys Patlaba II vicepirnuninku,
kad pagrindinis federalinis šio:
skelbtą poeziją skaitys Kazys 5 vai. vak. telef. 434-9755.
i sąjungos vardu. Jaunuosius
Vladas Garbenis sekretorium,
krašto muziejus, per Čiurtionioi S Jų metų absolventų išleistu- vėse, sausio 14 d.
Bradūnas. Visi kviečiami daly
(sk.)
Komisijos pirmininkė Regina Bronius Andriukaitis ižd., Sta
dailininkus atstovavo Henrikas galeriią, Inc., reiškia padėką' v ė s e D u s įteiktos trys premijos
vauti
Andrijauskienė
posėdžio daly sys Lukoševičius finansų rašti
Blyskis, kuris kartu su Vaclo
geriausiai institutą baigusiems
nepriklausomai Lietuvai.
ninku, Petras Martinaitis ir
X šv. Kryžiaus ligoninėje
vu Noreika padarė nuotraukų.
studentams. Premijoms iešas vius pavaišino užkandžiais ir
Prof.
Varnas
dar
užtraukė
Alfonsas Gudauskas — kasos
J. Janulaitis
Kalėdų metu buvo parengta
Prof. Varno nuopelnai tautai
300 dol. paskyrė Lietuvių mo kavute.
joniškiečių
šienapiūtės
dainą
ir
globėjais, Adomas Ūselis, Jujė
lietuviška Kalėdų eglutė su tau
ir meno kultūrai — milžiniški.
terų federacijos Chicagos sky MARQUETTE PARKO LIET.
pašoko
ant
vienos
kojos,
o
me3
Stačauskienė ir Aleksandras
tiniais papuošalais — tikrų
Jis yra pirmasis Lietuvos pašto
rius, kuriam vadovauja M. Mar
NAMŲ SAVININKAI
visi
jam
palinkėjom
kūrybingų
Atuti8 — patikėtiniais,
šiaudų
gaminiais,
tautiniais
ženklų ir pinigų projektuotojas.
cinkienė. Premijų dydis — 150,
metų
ir
suruošti
parodą.
P. Kai — legaliniu
1977
m.
gruodžio
16
d.
Svč.
piešiniais ir k t Papuošimus
Meno Kūrėjų Draugijos organi
100 ir 50 dol. Posėdžio metu
Mikas
Šileikis
Jurgis Janulaitis — koresp. Jkv
tvarkė Regina Vaitkūnas, Nina
zatorius, šaržininkas. portretis
komisijos narės pasiskirstė pa M. Marijos Gimimo par. salėje
NAMT PRIEŽIŪRA
tuvių spaudai. Mindaugas 8*a»
įvyko
Marąuette
Parko
lietuvių
Urbonas ir Magdelena Akelai
tas ir tapybinės kūrybos meist
reigomis.
PED. INSTITUTAS UGDO
kėnas ir Bruno Klemka — pa
namų
savininkų
draugijos
metitis, šv. Kryžiaus ligoninės tar
Namų priežiūros ir taisymo ras. Jo Lietuvos kryžių foto- SĄMONINGUS LIETUVIUS
Išleistuvės
įvyks
sausio
14
d.
nis susirinkimas, j kurį atsilan rengimų komisijon, Juozas Zeonautojos. Personalas, lankyto-1 pamokos Daiey kolegijoje, 75001 grafi jos yra-bene gausiausios
Jaunimo
centro
salėje.
Bus
Pedagoginis
lituanistikos
inkė apie šimtinė narių. Pirm. kus ir Alfonsas šidagis — mar
jai ir ligoniai, kurie galėjo eg-j So. Pulaski, Chicagoje, prasidės j fr neabejotinai prisidės prie šio
komisijon
stitutas Chicagoje šių metų ru-' trumputė meninė programa, ku- Juozas Bacevičius pasveikino šalkom. Revizijos
hite pamatyti, labai grožėjosi; sausio 23 d. Kursas
liaudies turto Įamžinimo.
ir džiaugėsi tokiu menu.
įsiems. Priimami nuo 18 m.
Sukaktuvininkui buvo palin denį minės savo veiklos dvide- i ria rūpinasi Rūta Pakštaitė. susirinkusius narius su kalėdi perrinkti tie patys —- Kos^fcs
Juškaitis, Kostas Repšys ir Mj^
X Aušros Vartų tunto balins | amžiaus. Pamokos bus šešta kėta ilgiausių ir kūrybingų me šimties metų sukaktį. Ši insti- i Taip pat bus paskaityta ištrau- niais linkėjimais, trumpai prisi
kolas
Simokaitis. Senosios val
mindamas šios organizacijos
įvyks sausio 21 d.. Jaunimo dienių vakarais per 8 savaites. tų, nes jo gyvenimo planuose tucija yra svarbi, nes ji ruošia ka iš vieno diplominio darbo.
vra tvirtai įrėžta 100 metų su ateinantiems laikams jaunus pe- Vaišes paruoš Danutė Kuraus- paskirt) — ginti šią gražią ko dybos pirmininkas Juozas Bace
centre, didžiojoje salėje, 7:30
PASTEBĖJO PAVOJŲ
vičius, sekretorius Stonkus; Al
loniją vieningai
kakties proga suruošti savo dagogus, būsimus lituanistinių kienė.
v a i vak. šokiams gros L T. S.
Tylos minute buvo pagerbta gis Barakauskas, Adolfas Šim
Važiuodamas Chicagos miesto darbų parodą. DaiL M. Šileikis mokyklų mokytojus, kurie pa-j § i a i s m e t a i g i n g U
fc
Korp! Neo-Lithuania orkestras.
• m e t a b . mirusi draugijos narė Magdele kus ir kiti nebesutiko kandMh*
d
Stalus užsisakyti iš anksto pas Į susisiekimo traukiniu, civilinis į "* kita ko priminė, kad prof. vaduos^ pasitraukiančius , pods*. ^ ! o m u s
••&!
Marija Andrijonaitė, na Mikučiauskas. Į draugiją tuotL
sesę Ziną Pocienę teL 960-0291. I inžinierius H. Solare pastebėjo! Varnas jau yra seniausias iš Institutas taip pat ugdo M Į - į * , ^
momngus lietuvius, kūne vėliau ^ ^ B i I a i š l ė < j ^ B r a z d M . įstojo nariais Emilija ir Marius
Po rinkimų Jurgis Janušaitis
(pr.). j įskilimą stulpuose, palaikan- j
jungsis i visuomeninę veiklą, n a i t ė ^
y ^ Kielai. Sekretorius Jonas Ston susirinkimo vardu Išreiškė se
u^nčer^k
{ čiuose traukinį prie 18 gatvės. I
PASITRAUKĖ
užimdami vadovaujančias vie- • • , , , — . . , c . __
kus perskaitė praėjusio susirin najai valdybai ir jos pirminin
X Jurgita ir Juozas Sabai, Į Pranešė miesto susisiekimo in- j
M.
.
.
,.
.
.
..
nija
Markevičiūte,
Manus
Nans
kimo išsamų protokolą, kuris kui Juozui Bacevičiui už atlik
A
A
kurie yra Bell Die Tool & Ma-; žinieriams, kurie rado įskilimą! Chicagos arkivyskupijos motas.
Sią
švietimo
instituciją
.
r\„i:trJ
X--**„•
*_
buvo priimtas be pataisų. Ado tus darbus padėką, o naujajai
chine Co., Inc. savininkai, yra Į pavojingą, sustabdė ta vieta ^yklų superintendentas kun. R.
ir
aark
,
..
J
•
,
;
Dalia
Vmdasiute;
trejų
metų
mas Ūselis davė draugijos fi valdybai ir jos pirnuninkui Juo
nauji mūsų Operos mecenatai, j traukinių judėjimą irir pradėjo
prade io
& pareigų pasitraukė,
turime
remti
skatindami,
kad
^
^
.
nansinę
apyskaitą. Juozas Ba zui Skeiviui palinkėjo sek nite.
pereidamas
į
parapijos
darbą.
a
b
s
o
l
v
e
n
t
a
i
A
n
d
r
i
j
a
u
s
Jie Verdi "Nabucco" operos skubius remontus,
kaitėl R a m U n ė Kubiliutė
Ne
denuTskti'
cevičius padarė išsamų praneši
jau parėmė su į
pastatymą
Juozas Bacevičius draugijai
ĮSIBROVĖLIS
VALDŽIOS TARNAUTOJAMS
entų
s
aicius.
akivaizdinį
skyrių
baigė
Vytenis
mą apie paskutiniųjų metų vadovavo apie penkerius metus,
auka.
(pr.)
101.00 dol
Buvęs kalinys W. Hardy, 33
Praėjusių metų gruodžio 29 ^ ^ g Boatmo
J ^ J V a . valdybos veiklą. Iš pranešimo o Juozas Skeivys apie 12
X švč. M. Marijos Gimimo:; JAV apeliacinis teismas Chi ! m
hrov
d.
Reginos
ir
Vlado
Andrijausjja-^+A
buvo matyti, kad valdyba dir- Marąuette Parko lietuvių
cagoje nusprendė, kad valdžios *' & ė į Payne šeimos na
mokyklos Motinų klubas rengia
kų
namuose
posėdžiavo
komisija,
mu3,
7631
So.
May,
Chicagoje,
Į
tuto
baigusiųjų
išleistuvių
vastituto
direktorius
A.
Dundulis
bo ryžtingai, reagavo įvairiais savininkų draugijai tenka
tradicinius šokius sausio 14 d., tarnautojai negali būti atlei
Pedagoginio
lituanistikos
instiPedagoginio
lituanistikos
inkai
tėvai
buvo
išėję
į
darbą
karui ruošti. Komisijai vado- pažymėjo, kad per dvidešimtine- atvejais atitinkamose ištaigose, kingi darbai. Gaila, kad namų
šeštadienį, mokyklos
salėje. džiami pensijon vien dėl jų am
Jis kopėčiomis įlipo pro antro vauja Regina Andrijauskienė.! tį institutą baigė 83 studentai, i gindama Marąuette Parko kolo- savininkai permažai domisi šios
žiaus.
Programoje: šilta vakarienė,
aukšto langą. Surišo tris vai Posėdyje dalyvavo komisijos š i a i s metais pirmuoju institutą j niją, rašydama laiškus preziden organizacijos veikla.
Naujai
Neo-Lithuanų orkestras ir lai
MIRĖ
kus 10—15 m. amžiaus, palau narės Viktorija Orentienė, Sofi- j baigia neakivaizdinio skyriaus tui ir kt.
valdybai teks peržiūrėti ir drau
mėjimai
Stalus
užsisakyti
kė, kol motina grįžo iš darbo ja Pranckevičienė, Irena Regie- j studentas Vytenis Senuta, turįs Teisinis patarėjas adv. Ch. P. gijos konstitucija. Senoji vai
Plėšiko
sunkiai
subadytas
skambinant Adelei Izokaitienei
ir, grasindamas peiliu, ją suri nė, PLI akivaizdinio skyriaus; ypatingų gabumų, 1977 m. lai- Kai pasakė kalbą, iškeldamas dyba naujajai pareigas perduos
teL 599-8038. Linksmai pralei- adv. R. W. Marrow, 86 m., mi
šo, reikalaudamas, kad paduotų direktorius Aleksandras Dundu- j mėjęs Lietuvių žurnalistų są draugijos vieningo, gražaus, sausio mėn. susirinkime.
>•.
sit vakarą ir paremsit mokyk rė. Užpuolėjas areštuotas.
vyro revolverį. Vyras tarnauja i lis ir lektorė Stasė Petersonie- jungos Daužvardžio fondo pre sutartino darbo svarbą. Smer
los išlaikymą.
(pr.)
PREZIDENTO SESUO
sargu. Įsibrovėlis laukė jo j nė. Buvo aptartos visos proble- miją už bendradarbiavimą spau kė nepagristą dirbančiųjų kriti
X Brighton Parko l i e t NaRuth Carter, prezidento še grįžtant, visus išlaikydamas mos, susijusios su išleistuvių doje savo gerais rašiniais. Bai ką, kvietė būti kovingesniais
rnų Savininkų dr-ja šaukia vi- suo, sausio 18 d. atvyksta pa 9 valandas, bet į rūsį nuvesta j vakaro rengimu. Paaiškėjo, kad gę institutą dažniausia yra geri Marąuette Parko išlaikyme.
Advtkatas JONAS I I U I T O
suotinį narių susirinkimą sau- sakyti kalbą šv. Marijos baž- surišta moteris įstengė numušti yra tikrai nuoširdžių Pedagogi- visuomenininkai arba dirba li
Svarbus susirinkimo punktas
«247 So. Kedsle Avesns
sio 8 d., sekmadienį, 2 vaL j nyčioje, Downers Grove, Chica- telef ono ragelį, įšaukti polici-; nio lituanistikos instituto rėmė tuanistinėse mokyklose pedago — naujos valdybos rinkimai.
!
TeL T76-«fl»
ją,
kuri
užpuolėją
areštavo.
jų.
Juozas
ir
Antanina
Vasiuginį
darbą.
Dabar
institute
popiet Vyčių salėje, 2455 W. I gos priemiesty, kur bus ekumeRinkimams pravesti buvo pak
dėsto daugiau ar mažiau 26 lek viestas Jurgis Janušaitis. Į
47 St. Visi nariai kviečiami, ninės pamaldos,
toriai, iš jų keturi — R. Drūty naują valdybą išrinkti: Juozas
būtinai dalyvauti. Po susirin
Darbo vL nuo 9 iki 7 vaL
GAMINS KALINIAI
tė, R. Janulevičiūtė, V. Kerely- Skeivys pirmininku, Ignas Pet
kimo vaišės. Kviečia valdyba,
» i f J 9 tsL Ud 1 <H, d
tė
ir
Vyt
Narutis
—
baigę
šį
rauskas
I
viceppirmininku,
StaIlilnois
valstija
pasirašė
9.5
j
(pr.).
M
institutą, šiais mokslo metais
j mil. dol. sutartį, pavesdama |
• • • n » - i- • '
I
• *
* ' i <m
••
pirmame kurse mokosi 22, ani 1979 m. automobilių numerius i
[ trame — 12 ir trečiame 12 stu
gaminti Texas kaliniams. Nauji
VYTAUTAS ALANTAS
dentų. Direktoriaus teigimu,
numeriai bus penkeriems me- i
pradžioje mokslo metų į insti
tams, su pakeičiama kasmet;
tutą įstoja nemažas skaičius, bet
nauja žyme.
vėliau jų didesnė dalis nubyra.
Romanas iš Lietuvos ūkinin SUSISIEKIMO RITTCETAS
Yra studentų, kurie ypač do
kų gyvenimo. Diustracijos Dr
misi lituanistikos dalykais, rim
Chicagos miesto susisiekimo
agr. Antano Verbicko. 440 psl.
tai
ruošiasi ateities darbui. To
Kaina su persiuntimu $10.51 biudžetas 1978 metams numa
kie ateityje dėstys lituanistinėse
Leidėjas — Lietuvių agronomų tytas 357.4 mil. dol. 82% jo
mokyklose. Tokių jau ir dabar
eis tarnautojų atlyginimams.
sąjunga, 1977 m.
yra
gražus būrelis. Neakivaiz
Numatytas
algų
pakėlimas
dinį skyrių tvarko mokyt. L Se
Užsakymus siųsti:
-6'r, derinantis su pragyvenirapinas.
DRAUGAS. 4o45 W. 6Srd S t i mo pabrangimu. Iš keleivių nu
Būtų malonu, kad Chicagos
matoma surinkti 205.4 miL
Chkmgo. DL 00629
dol., o likusiai sumai reikės rasti Vida ir Darius Budriai demonstruoja šiaudinuku gaminimą Cindnnati lietuvių visuomenė institutui paįrodytų dėmesį ir jį paremtu, da*
p&r&iBog.
lautu
festivalyje
T ^

CHICACOJE IR APYLINKĖSE

CHSCAGCS
tINIOS

II

LIEPKALNIO SODYBA

Į^Į Į

